KAYSERİ HABER ARŞİVİ
05.05.2014–11.05.2014
Büyükkılıç, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğince
Teşekkür Plaketi İle Ödüllendirildi
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Başkanı Mustafa Burç, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği
Dortmund Şubesinin açılış programına Onur Konuğu olarak iştirak eden Melikgazi Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘a açılışa katılımlarından,...
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Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Başkanı Mustafa Burç, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği
Dortmund Şubesinin açılış programına Onur Konuğu olarak iştirak eden Melikgazi Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘a açılışa katılımlarından, yerel yönetici olarak başarılı
çalışmalarından ve yüksek bir oy ile yeniden seçilmelerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri
adına teşekkür ettiklerini söyledi.Kayseri ilgili haberleri günlük olarak Kayseri
televizyonlarından takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini bazen kendi mahalle ve sokaklarını
gördüklerini bundan da son derece mutlu olduklarını belirten Avrupalı Türk Demokratlar
Birliği Başkanı Mustafa Burç “Biz gurbette yaşayan hemşehrileriniz olarak sizlerin çalışma ve
hizmetlerinizden anında haberdar oluyoruz. Çünkü gerek televizyon gerek ise internet
üzerinden üyelerimize anında mesaj gönderiliyor. Dolayısı ile aslında sizler günlük olarak
Avrupa’dan takip ediliyor, değerlendiriliyor ve takdir ediliyorsunuz. Özellikle Kayseri günlük
haberlerini hiç ama hiç kaçırmıyoruz. Kayseri’nin geneli bizi ilgilendiriyor. Sizlerin
çalışmalarını gördükçe gurbetçiliğimizi unutuyoruz” dedi.Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç’da yaptığı açıklamada, “Avrupa’dan takip edilmek bizleri mutlu etti.
Demek ki hizmet ve yatırımlarımız ile bir bakıma sizlere de hitap ediyoruz. Özellikle
şehircilik adına her türlü hizmeti alan ve bu hizmetlerde bizzat yaşayan siz Avrupa’daki
hemşehrilerimizin bizim belediyecilik çalışmalarını beğenmeniz, bizlerin hizmet çıtasının
yüksek standartlarda olduğunun bir kanıtıdır. Yüreğimiz ve sevgimiz hep sizlerle“ dedi.Yerel
Yönetimlerin hizmet ve yatırımlarındaki başarıların aslında demokratik bir yönetim ile
otokontrol bir denetim mekanizmasından geçtiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin Dortmund şubesinin hayırlara vesile olması dileğinde
bulunduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6914.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Sokak Köpeklerinin Hayat Şartlarını Büyükşehir
İyileştirdi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin "Yaratılmış ne varsa, tabiatı onlarla
paylaşmak durumundayız" sözleri doğrultusunda hareket eden Büyükşehir Belediyesi,
yaratılmış her canlının hayat şartlarını iyileştirme yolunda...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin "Yaratılmış ne varsa, tabiatı onlarla
paylaşmak durumundayız" sözleri doğrultusunda hareket eden Büyükşehir Belediyesi,
yaratılmış her canlının hayat şartlarını iyileştirme yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Molu köyü yakınlarında açılan Köpek Barınma Evi'ndeki
köpek sayısı 750'ye ulaştı.Sokaklarda, açlık, hastalık ya da kazalar nedeniyle risk altında
bulunan köpekler Büyükşehir Belediyesi tarafından Molu yakınlarındaki Köpek Barınma
Evi'nde koruma altına alındı. Her türlü tedavileri yapılan köpeklerin bakımı Büyükşehir
Belediyesi ekiplerinin yanı sıra gönüllü hayvanseverler tarafından yapılıyor.
Köpek Barınma Evinin Veteriner Hekimi Hilal Akbaş, Köpek Barınma Evi'nde yaklaşık 750
köpeğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Akbaş, "Burada yaralı hayvanların tedavisi ve
bakımı, takibi, doğum yapan hayvanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmesi,
sütten kesilen yavruların sahiplendirilmesi, yaralı olarak ulaştırılan hayvanların teşhislerinin
konulup tedavilerinin yapılması ve sağlıklarına kavuştuklarında sahiplendirme işlemleri,
aşılama gibi çalışmalar yapıyoruz. Hayvanların rahatça yaşamaları için ne gerekiyorsa
sağlıyoruz" dedi.
Köpek Barınma Evi'ndeki hayvanların bakımına gönüllülerin de destek verdiğini dile getiren
Hilal Akbaş, "Hayvanlara bakmak en başta gönül işidir. Bütün toplumun sorumluluğunda
olan işlerdir. Bütün derneklerle ve sosyal sorumluluk bilincine sahip insanlarla iş birliği
içerisindeyiz. Gönüllülerimiz barınağımızı sık sık ziyaret ediyorlar. Hatta haftanın belirli
günlerinde onlar için otobüs tahsis etmiş durumdayız. Otobüslerimiz vatandaşları bakım
evlerine getiriyorlar. Burada hayvanlarla vakit geçirerek bilgi alıyorlar ve sahiplenmek
isteyenler sahiplendiriliyor. Ziyaretçilerimiz saat 10.00 ile 16.00 arasında istedikleri zaman
bakım evimizi ziyaret edip, bize yardımcı olabiliyorlar. Günde ortalama 20-25 ziyaretçimiz
var. Bir çoğu sadece yardım amaçlı geliyor. 3-4 ziyaretçimiz de buradan sahipsiz bir hayvanı
alıp daha sıcak bir yuvada yaşatmak için başvuru yapıyor" diye konuştu.
Dışarda yaralı hayvanlarla karşılaşan vatandaşlara da seslenen Akbaş, bu tür durumlarda
vatandaşların 444 2 899 nolu telefon hattını aramaları halinde ekiplerin kısa bir süre içinde
yaralı hayvana ulaşabildiğini kaydetti.
Köpek Barınma Evi'ne gelen gönüllüler ise barınma evindeki şartların çok iyi olduğunu
belirterek, tüm hayvanseverleri boş zamanlarında köpeklerle ilgilenmeye davet ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6915.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri U13 Ligi
U13 Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sanayi Esnasfpor, Mevlana Yıldızspor'u 3-0 yenerek
ligdeki ilk galibiyetini aldıSTAT: Argıncık 2 Nolu SahaHAKEM: Burçak Gök
***MEVLANA YILDIZ: Halit *, Bünyamin *(Dk 26 Okan *), Aslan *, Samet *, Tolga *,
Eren...
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U13 Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sanayi Esnasfpor, Mevlana Yıldızspor'u 3-0 yenerek
ligdeki ilk galibiyetini aldı
STAT: Argıncık 2 Nolu Saha
HAKEM: Burçak Gök ***
MEVLANA YILDIZ: Halit *, Bünyamin *(Dk 26 Okan *), Aslan *, Samet *, Tolga *, Eren
*,(Dk 47 Gökhan *), Berat *,(Dk 41 Şükrü *), Mustafa *, Kadir *, Mücahit *, Emir *
SANAYİ ESNAFSPOR: İbrahim ***, Nafis ***, Abdullah*** (Dk 44 Osman ***),Gökmen
***, Mesut ***,Koray ***(Dk 47 Musa ***), Ceyhun ***, Kürşat ***, Tolga ***, Serdal
***, Erdal ***
GOLLER: Dk 8 ve 43 Mücahit ,Dk 58 Emir (Sanayi Esnafspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6916.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

18 Kişilik Macar
Tasarımını Öğrendi

Grubu

Kayseri’de

Robot

Avrupa Birliği proje etkinliğinde Macaristan Debrecen Üniversitesinden 16 öğrenci ve 2
Öğretim elemanı, 20-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Kayseri ilinde teknik ve sosyal içerikli
aktiviteler gerçekleştirdi.18 kişilik Macar gurubu, Erciyes Üniversitesi,...
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Avrupa Birliği proje etkinliğinde Macaristan Debrecen Üniversitesinden 16 öğrenci ve 2
Öğretim elemanı, 20-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Kayseri ilinde teknik ve sosyal içerikli
aktiviteler gerçekleştirdi.

18 kişilik Macar gurubu, Erciyes Üniversitesi, Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı, Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek lisesi, Özel
Kayseri Mesleki Eğitim Merkezi ziyaret edilerek Robotik Teknolojiler kapsamında bilgi
alışverişinde bulundu. Guruba Erciyes Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ElCezeri Robotik Sistemler Laboratuvarı, Mekatronik Sistemler Laboratuvarı ve Tasarım-İmalat
laboratuvarında Çizgi İzleyen Robot ve SUMO Robotlar konularında eğitimler verildi ve
Robot tasarımı ve uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca öğrenciler arasında, tasarım-imalat
laboratuvarında mevcut olan pistte robot yarışması gerçekleştirildi.
Macar gurubu Kayseri’li gençler ile birlikte Kapadokya, Erciyes Dağı, şehir merkezi turu,
farklı tarihsel yerleri ve mekanları ziyaret etti. Gençler aynı zamanda, Kayseri fahri
Macaristan Başkonsolosunu ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundular.
Macar gurubu Kayseri ilinin teknik ve kültürel anlamda çok gelişmiş olduğunu, Kayseri
halkının hoş görüsü ve ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirterek Kayseri’den ayrıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6917.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri İkinci Amatör Küme U 19 Ligi
İkinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda namağlup şampiyonluk yarışı veren Güneşspor,
güçlü rakibi Kafkasspor’u 4-0 mağlup etti.STAT: Argıncık 1 Nolu SahaHAKEMLER: Erdem
Sarıaslan ***, Mehmet Selvi ***, Murat Kara ***KAFKASSPOR: Melih *,...
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İkinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda namağlup şampiyonluk yarışı veren Güneşspor,
güçlü rakibi Kafkasspor’u 4-0 mağlup etti.
STAT: Argıncık 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Erdem Sarıaslan ***, Mehmet Selvi ***, Murat Kara ***
KAFKASSPOR: Melih *, Hüseyin *, Okan *, Ömer *, Celal *, Kubilay *, İlhan *, Mustafa *,
İsmail *, Murat *, İlker *
GÜNEŞSPOR: Mehmet ***, Murat ***, Cengizhan ***, Uğur ***, Habib ***, Mehmet
***,(Dk 34 Burak***), Mustafa ***,Berkan ***, Kamil ***, Turgut ***, Emirhan ***
GOLLER: Dk 19 ve 45 Emirhan , Dk 39 Kamil, Dk 90+4 Burak (Güneş Spor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6918.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kpss Başvuruları Başladı
ÖSYM'nin gerçekleştireceği 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav başvurusu
başladı.Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyet Fakültesi bahçesinde bulunan İl Sınav
Merkezi Yöneticiliği binasında başrular sabah saatlerinden...
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ÖSYM'nin gerçekleştireceği 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav başvurusu
başladı.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyet Fakültesi bahçesinde bulunan İl Sınav
Merkezi Yöneticiliği binasında başrular sabah saatlerinden itibaren alınmaya başladı.
Her oturum için 40 TL başvuru ücreti alınan sınav, 4-5 Temmuz tarihlerinde
gerçekleştirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6919.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Hizmet Ve Yatırım Meclisinde Yoğun Gündem
Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2014
yılı Mayıs ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 11’i ek olmak üzere toplam 47
gündem maddesi görüşüldü.Melikgazi Belediye Meclisi Mayıs...
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Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2014
yılı Mayıs ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 11’i ek olmak üzere toplam 47
gündem maddesi görüşüldü.
Melikgazi Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısında yer alan maddeler tek tek
görüşülerek karara bağlandı. 37 madde oylanırken, 10 gündem maddesi ilgili komisyonlara
havale edildi
Meclis gündem maddelerinin genelde imar olduğunu çünkü planlı ve sağlıklı bir
şehirleşmenin temelinde imar planlarının uygulanmasının yer aldığını belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak eğitime, sağlık hizmetine ve spor tesisleri
ile tarihi mekân ve arkeolojik alanlara büyük önem veriyoruz. Bu manada Kemeraltı,
Küçükmustafa, Gülük, Caferbey ve Şehitnazımbey Mahallerindeki vakıflara ait tarihi
eserlerin onarımı için oy birliği ile kabul edildi. Halk sağlığı müdürlüğünün talepleri
doğrultusunda hizmeti ayağa götürme anlayışımız gereği o bölgenin ihtiyacı olan Sağlık
Tesisi olarak Mimarsinan Şirintepe sağlık tesisinin yetersizliğinden dolayı yenisinin
yapılmasına karar verildi. Tavlusun bölgesine hizmet verecek olan trafo merkezi için yer

tahsisi için karar aldık. Bugün ayrıca Meclis Üyelerimize dağıtımı yapılan tablet bilgisayar ile
internet Belediye Meclis Çalışmalarını başlatmış olduk“ dedi.
Bundan böyle belediye Meclis gündem ve kararlarının bilgisayar ile meclis üyelerine
tabletlerine anında aktarılacağını her türlü bilgi alışverişinin bilgisayar üzerinden
gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Meclis toplantısı sonrası
Melikgazi Belediyesi Meclis Üyelerine verilen tabletlerin pratikte kullanımı ve e-belediye
istemi hakkında seminer verildiğini kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak
yaşanabilir ve modern bir Melikgazi için Meclis üyeleri ile uyum içerisinde çalıştıklarını
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6920.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kocasinan Belediyesi Sözünü Tuttu, Meclis Üyelerine
Tablet Bilgisayar Dağıttı
Kocasinan Belediyesi tarafından meclis üyelerine tablet bilgisayar dağıtıldı.Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen dağıtım töreninde, iletişimin daha
hızlı sağlanması ve kağıt israfının önlenmesi amacıyla...
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Kocasinan Belediyesi tarafından meclis üyelerine tablet bilgisayar dağıtıldı.
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen dağıtım töreninde,
iletişimin daha hızlı sağlanması ve kağıt israfının önlenmesi amacıyla tablet bilgisayar
dağıttıklarını söyledi.
Çelik, "Artık meclis üyeleri Kocasinan Belediyesi ile ilgili bilgilere bu tabletlerden ulaşacak.
Hepinize hayırlı Uğurlu olsun" dedi.
Meclis üyeleri de Çelik'e teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6921.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Melikgazi Belediye Meclisi Mhp Grubu Üyelerinden
Basın Açıklaması
Melikgazi Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubu üyeleri yaptıkları basın
açıklamasında, ihtisas komisyonlarının oluşturulmasında hukuka aykırılık olduğunu
belirttiler.Melikgazi Belediyesi MHP Meclis Grup Başkanı Fatma Meltem...
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Melikgazi Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubu üyeleri yaptıkları basın
açıklamasında, ihtisas komisyonlarının oluşturulmasında hukuka aykırılık olduğunu belirttiler.
Melikgazi Belediyesi MHP Meclis Grup Başkanı Fatma Meltem Maraşlıoğlu yaptığı basın
açıklamasında, "Kayseri Melikgazi Belediye Meclisi MHP grubu olarak, 08.04.2014 tarihli
meclis toplantısında yapılan komisyon seçimlerinde yasalara aykırı şekilde davranılarak
yasalarla verilmiş haklarımızın çiğnendiğine inanmaktayız. Oluşturulan komisyonlarda
milletin oylarıyla mecliste temsil hakkı verilen Milliyetçi Hareket Partisi grubunun yasalarla
verilmiş hakları yok sayılarak komisyonlar oluşturulmuştur. Yapılan haksızlığın giderilmesi
amacıyla başkanlığa yaptığımız müracaatımıza cevap verilmemiştir. Adalet kelimesinin
'yasalarla sahip olunan hakların, herkes tarafından kullanılmasının sağlanması'anlamına
geldiğini ve demokrasilerde vazgeçilemez olduğunu parti isminde 'adalet' kelimesini taşıyan
meclis üyesi arkadaşlarımıza hatırlatıyoruz" diye konuştu.
Maraşlıoğlu ayrıca, "Sayın başkan; siz bir partinin temsilcisi olarak başkan olsanız da milletin
tüm kesimlerinin temsilcisi olan biz meclis üyelerinin eşit dil ve hakkaniyetle hizmetlerinin
yürütülmesini tesis etmekle mükellefsiniz. Yasalarla verilen haklarımızın yok sayılması ve
dilekçe ile başkanlığa yaptığımız müracaata cevap verilmemesi neticesinde grubumuzun
aldığı ortak karar doğrultusunda göstermelik olarak verilen komisyon görevlerimizden istifa
ettiğimizi ve yasalar dikkate alınarak hakkaniyete dayalı adil bir komisyon görevlendirmesi
yapılana kadar görev almayacağımızı sizlere ve kamuoyuna duyuruyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6922.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Bünyan Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis
Toplantısı Yapıldı
Bünyan Belediyesi 2014 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı Bünyan Belediyesi
Konferans ve düğün salonunda yapıldı.Toplantının birinci gündem maddesinde yer alan Çiftçi
Malları Koruma Başkanlığı seçiminde, Ahmet Hamdi Gökçe üçüncü...
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Bünyan Belediyesi 2014 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı Bünyan Belediyesi
Konferans ve düğün salonunda yapıldı.Toplantının birinci gündem maddesinde yer alan Çiftçi
Malları Koruma Başkanlığı seçiminde, Ahmet Hamdi Gökçe üçüncü kez Başkanlığa
seçildi.Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da oy kullanırken, seçimlerden sonra
yaptığı açıklamada üçüncü kez Bünyan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına seçilen Ahmet
Hamdi Gökçe ve yönetimini kutlayarak, yeniden seçilen Başkan ve Çiftçi Malları Koruma
Başkanlığı yönetim kurulunun Bünyan’a hayırlı uğurlu olmasını diledi.Bünyan Çiftçi Malları
Koruma Başkanlığı seçimlerinin ardından devam eden Bünyan Belediyesi 2014 Mayıs Ayı
Olağan Meclis toplantısında, diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.Bünyan
Belediye Meclis 2014 Mayıs ayı olağan toplantısı kapalı devre TV yayını ile Bünyan halkına
da izlettirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6923.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri Cumhurbaşkanı Gül'ü Bekliyor
Kayseri 10 Mayıs'ta gelecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için hazırlanıyor.10 Mayıs'ta
gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ziyareti öncesinde Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin 'Sayın Cumhurbaşkanımız...
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Kayseri 10 Mayıs'ta gelecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için hazırlanıyor.10 Mayıs'ta
gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ziyareti öncesinde Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin 'Sayın Cumhurbaşkanımız hoşgeldiniz' yazılı mesajı
bilboardlarda yerini aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6924.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Rainbov Spor Kulübünden Vali Orhan Düzgün’e
Ziyaret
Hentbol’da Süper Lig’e çıkan Rainbov Spor Kulübü yöneticileri, teknik ekip ve sporcular
Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.Ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün, “Tebrik ederiz. Epey
yoğun bir macera sonucu Süper Lig’e yükseldiniz. Rainbov...
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Hentbol’da Süper Lig’e çıkan Rainbov Spor Kulübü yöneticileri, teknik ekip ve sporcular
Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.Ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün, “Tebrik ederiz. Epey
yoğun bir macera sonucu Süper Lig’e yükseldiniz. Rainbov Spor Kulübü süper ligde
Kayseri’nin adını taşıyacak. Başarılarınızdan dolayı yöneticileri, teknik ekibi ve sporcuları
tebrik ediyorum” dedi.Rainbov Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Akbeyaz, “Rainbov Spor
Kulübü olarak süper lige adım attık. 17’de 17 yaparak çıktık” diyerek kulüp hakkında bilgi
verdi.Ziyaretin sonunda Vali Orhan Düzgün, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcularla
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6925.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Yazar Ahmet Gürlek Hakka Yürüdü
Kayserili yazar ve 50 yıllık kütüphaneci Ahmet Gürlek 1 Mayıs Perşembe günü İzmir’de
yaşamını yitirdi.
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İzmir’de kütüphaneciliğin gelişmesine önemli katkı sağlayan, hayatının 50 yılını kitaplara ve

kütüphaneciliğe adayan İzmir Milli Kütüphane Müdürü Ahmet Gürlek, girdiği kalp
ameliyatının ardından 68 yaşında hayatını kaybetti. Son 10 yıldır Konak’taki Milli Kütüphane
Müdürlüğü görevini yürüten Gürlek, önceki gün bir özel hastanede by-pass ameliyatına alındı.
17 yıl önce geçirdiği by-pass operasyonunun ardından kalp damarları yeniden tıkanınca bir
kez daha ameliyat kararı alınan Gürlek, ameliyat sırasında gelişen kanama nedeniyle yaşamını
yitirdi. Gürlek’in ölümü kitapseverleri ve ailesini yasa boğdu. Milli Kütüphane Vakıf Başkanı
Ulvi Puğ, Gürlek’in İzmir’in kültür ve kütüphane hayatına büyük katkılarda bulunduğunu
belirterek, “Ölümü bizi ve sevenlerini son derece üzdü. Kendisi aynı zamanda bir yazardı.
Yeni bir kitap yazma hazırlığındaydı. Milli Kütüphane yaşadıkça onun ismi de yaşayacak”
dedi.
“Yapacağı çok işler vardı”
Eşinin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını anlatan eşi Nurten Gürlek, “Eşim ikinci defa
girdiği kalp ameliyatından çıkamadı. Onu çok erken kaybettik. Yapacağı çok işler vardı” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6926.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

“Gençlik Beni Mesut Ve Mesrur Ediyor”
Kayseri’de konuşan yazar Rasim Özdenören; “Genç nesli duyarlı ve antenleri açık
görüyorum. İçinizden anlattıklarıma paralel düşünmeyen onaylamayanlar olabilir ancak
dinledikleri için olgun olduklarını düşünüyor ve bu da beni mesut ve mesrur ediyor” dedi.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü arasında yapılan ‘Yazarlar Okulları İle Buluşuyor’ protokolü dahilinde
gerçekleşen 10. etkinlikte usta yazar Rasim Özdenören genç okurlarla Kadir Has Kongre ve
Spor Merkezinde buluştu.
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açılış konuşmasında şunları
ifade etti:“MÜSİAD, bir işadamları derneği olarak ülkemizin kalkınmasıyla ilgili projeler
üreten, ülkemizi ekonomik olarak daha ileri noktalara götürmeyi hedefleyen bir kurumdur.
Neden bir eğitim projesinin içinde yer aldı diye düşünülmekte ve bizlere sorulmaktadır.
Dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisine ait bazı istatistiki verilerine bakıldığında gelişmiş
ekonomilerde okuma oranının ekonomik gelişmişlikle paralellik teşkil ettiği görülmektedir.
Ülkemizin dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasında olmasını hedeflerken, okuma
oranlarımızın çok gerilerde olduğunu görmekteyiz. Yapılan araştırmalar sonucu “Neden
Okumuyoruz” sorusuna “alışkanlığımızın olmaması” cevabı verilmektedir. Bizde gençlere bu
alışkanlığın kazandırılmasında katkı sağlamayı hedefleyerek bu projede yer aldık.
Türk edebiyatının parlayan yıldızı, kilometre taşlarından biri olan yazarımız Rasim
Özdenören’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Bahamettin Karaköse “10 değerli yazarımız, öğrencilerle buluştu. 8 bin kitap dağıtıldı, 140

milyon sayfa kitap okundu. Amaç sayılara ulaşmak değil. Önemli olan temel amaç iyi insan
olmak, kendimizi geliştirmek istiyor olmamız. Amacımıza ulaşmada en güzel araçta kitaptır.
Okumak bir meziyettir.”
Usta kalem Rasim Özdenören ise, “Yazarlar Okullarla Buluşuyor projesinin finalini benimle
yapmanız iftihar ve mutluluk oldu. MÜSİAD Kayseri Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
şükranlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” dedi. Özdenören, öğrencilerce okunan
kitabı üzerinden söyleşi yaparak “Kitapta kendi yerli kültürünü dışlayıp, batı kültürünü ithal
etmek isteyen, modernleşmiş ve modern hayata talip bir kesim ve kendi kültürüne sahip
çıkmak isteyen, modernizeye ayak direyen diğer bir kesim, iç dünyalarına müdahale etmeden
olduğu gibi anlatılmaktadır” şeklinde konuştu.
Yazar Özdenören “genç nesli nasıl buluyorsunuz” sorusunu da şu şekilde cevap verdi: Genç
nesli duyarlı ve antenleri açık görüyorum. İçinizden anlattıklarıma paralel düşünmeyen
onaylamayanlar olabilir ancak dinledikleri için olgun olduklarını düşünüyor ve bu da beni
mesut ve mesrur ediyor.
Program plaket takdimleri ve öğrencilerin kitaplarını yazara imzalatmasıyla sona erdi.
Haber/Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6927.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

“Sistem Değişikliği Fayda Getirmez”
Kayseri küçük Millet Meclisi (KMM) mayıs ayı toplantısında konuşan Prof. Dr. Şükrü
Karatepe, Türkiye toplumunun bugünkü Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık şeklindeki idare
anlayışına alıştığını söyledi. Karatepe, bu sistemi değiştirmeye çalışmanın da pek fayda
getirmeyeceğine inandığını dile getirdi.
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Kayseri küçük Millet Meclisi (KMM) mayıs ayı toplantısı 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yetkileri konusu ile toplandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski
başkanlarından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü
Karatepe’nin misafir konuşmacı olduğu KMM toplantısına çok sayıda sivil toplum temsilcisi
ve vatandaş katıldı.
Konuşmasının başında dünyada uygulanan devlet modelleri, devleti idare eden güçler
hakkında bilgiler veren Karatepe, doğrudan, yarı doğrudan ve temsili demokrasi ile idare
edilen devletler ve monarşik devletlerde devlet başkanlığı ve yetkilerinden örnekler verdi.
Daha sonra bugün Avrupa ve Amerika da uygulanan Devlet Başkanlığı seçimleri ve bunların
seçilme şekilleri ile yetkileri hakkında bilgiler vererek, olumlu ve olumsuz yönleri hakkında
açıklamalarda bulundu.
Türkiye de bazı dönemlerde Cumhurbaşkanlarının yetkisini kullanamayan sembolik makam
sahipleri konumunda kaldıklarını söyleyen Karatepe, buna en güzel örneğin Fahri Korutürk
olduğunu dile getirdi. Türkiye toplumunun bugünkü Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık

şeklindeki idare anlayışına alıştığını söyleyen Karatepe, bu sistemi değiştirmeye çalışmanın
pek fayda getirmeyeceğine inandığını dile getirdi.
Gelinen süreçte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustosta yapılacak olan
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağının belli olduğunu da söyleyen Şükrü Karatepe,
Türkiye toplumunun vereceği oyların bu konuda belirleyici olacağını belirtti. 2 Saate yakın
süren KMM toplantısında dinleyicilerin sorduğu birçok soruya içtenlikle cevap veren
Karatepe, koalisyon yönetimlerinden korkulmaması, barış sürecinin desteklenmesi,
yasamanın yargıya gereksiz müdahalelerde bulunmaması, siyasi amaçla hukuki düzenlemeler
yapılmaması gerektiğini de dile getirdi.
Davet ve katılımdan memnun kalan Prof. Dr. Şükrü Karatepe, programın sonunda
katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6928.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

1. Yeşilhisar Engelsiz Sanat Buluşması…
26 Nisan 2014 Cumartesi günü Yeşilhisar Kaymakamlığı, Yeşilhisar Belediye Başkanlığı,
Birleşen Yürekler Derneği ve Yeşilhisar Sosyal Yaşamı Geliştirme Derneği tarafından
ortaklaşa düzenlenen “1. İlden İlçeye Birleşen Yürekler Sanat Köprüsü” Şöleni, gerçekleşti.
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Bu özel ve güzel programı tertip eden Yeşilhisar Kaymakamı Sayın Mehmet Şirin Yaşar’a
Yeşilhisar Belediye Başkanı Sayın Abdülkadir Akdeniz’e, Yeşilhisar Sosyal Yaşamı
Geliştirme Dermeği Başkanı Sayın Yusuf Ateş’e ve programın emektarı haftalarca koşturan
Birleşen Yürekler Derneği Genel Başkanı Sayın Yasemin Meydan’a çok teşekkür ediyoruz.
Birleşen Yürekler Derneği ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse şunları söyleyebiliriz.
Birleşen Yürekler Derneği Irk, etnik köken, dil, dini inanış, renk, cinsel yönelim, yaş,
engellilik, toplumsal statü, siyasi görüş, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evrensel mutluluk,
adalet ve birliktelik için ihtiyaç sahibi ile bağışlayan arasında maddi ve manevi olarak köprü
oluşturma çerçevesinde merkezi Ankara’da olan bir dernek. On aylık kısa bir geçmişe sahip
olan Birleşen Yürekler Derneği engelli, engelsiz sanatçıları Birleşen Yürekler kültür, sanat ve
edebiyat şölenleriyle sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçıları tanıtmak, kaynaştırmak, engelli
sanatçıların sesi olmak, engellerin sadece insanların zihinlerinde olduğunu göstermek için
düzenlenen şölende toplumsal kimlikler, statüler tamamen kenara bırakılarak sadece sanat ve
edebiyatın dile geldiği samimi programlar gerçekleştirmek. Birleşen Yürekler Derneği Genel
Başkanı Yasemin Meydan derneklerinin temel felsefesiyle ilgili şunları söylüyor. Hz.
Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli gibi gönül erenleri söz ve yaşamlarıyla hep
yüreklere dokunmuş yürek insanı olmuşlardır. Yürek en hassas yerimizdir. İyi de oradan kötü
de. Bu yüzden en ihtiyaç duyulan da bu dönemde yürek insanı olmaktır. Daha öncede bundan

sonra da tek buna ihtiyaç vardır. Birleşen Yürekler Derneği de böyle doğdu yol arkadaşlarım
bana inandılar biz olduk ben de onlara inandım biz olduk beni terk ettim. Yüreklerimiz yola,
sevgiye, gönüller talip olduk. Hz. Mevlana’nın dediği gibi “Aklın yoksa yandın. Ya kalbin
yoksa? O zaman zaten sende yoksun ki” Bu yüzden Hz Mevlana’nın felsefesi evrensel olması
ve düşüncelerini şiir sınırsızlığı ile sunabilmiş olmasıdır. Hz. Mevlana “Danışan akıllar,
aydınlık kandillere benzer; yirmi kandil, elbette bir kandil, elbette bir kandilden daha fazla
aydınlık verir. Olabilir ya belki de aralarında gökyüzünün ışığından uyanmış bir kandil
vardır.” İşte onlar biziz ışığımızı yayarsak yaralı yürekler ısınır, yetim, yoksul, muhtaçlar
gönülden verince doyar değil mi arkadaşlar. Hz Mevlana’dan “Ey altın sırmalarla süslü
giysiler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi sonunda sana da dikişsiz elbiseyi giydirecekler.”
Bu yüzden merhamet ve sevgiyle mukabelede bulunalım. Hz. Mevlana’dan “Dün geçti gitti,
Dün gibi dünün sözü de bitti. Bugün yepyeni bir söz söylemek gerek.” Oda Birleşen Yürekler
Derneği Demek Lazım ." Yeşilhisar’da yapılacak olan programın amacı engelsiz sanat
buluşmasıyla yüreklerin birleşmesiydi. Engelsiz bir yaşamın hayatın her noktasında olması
duygu ve düşüncesiyle yola çıkan engin gönüller ve gül yürekli insanlar iyi ki var. Bu gönül
erlerinin toplumdaki hizmetlerini takdirle karşılanmalıdır. Günler önce Birleşen Yürekler
Derneği Genel Başkanı Yasemin Meydan kardeşimin telefonuyla heyecanlandım. Engelsiz
sanat buluşması için bir program olacağını duyunca yapılacak bu güzellikte benim de bir
katkım olur sevinciyle çalışmalara başladık. Kayseri’de yaşayan şair, âşık, ozan, halk müziği
sanatçılarından oluşan heyete Ankara ve Nevşehir’den katılan şairlerle Cumartesi saat 11.00
da “Yoğunburç Kültür Evi”nden Yeşilhisar’a hareket edildi. İlk durağımız el bebekleriyle
meşhur Soğanlı Köyü idi. Burada tatlı ve güler yüzle karşılandık. Açık havada yenilen etli
pilav ve içilen nefis ayran ve şairlerin tatlı muhabbeti yanında tarihi Yılanlı Kilisesi ziyareti
ve Belediye Başkanı Sayın Abdülkadir Akdeniz’in her katılımcıya birer bebek hediye etmesi
ayrı bir güzellikti. Daha sonra şölen yapılacak yere hareket edildi. Saat 14.30 da başlayan
programda açılış konuşmasında Birleşen Yürekler Derneği Genel Başkanı Yasemin Meydan
ilkini Ankara’da gerçekleştirdiği Kültür ve Sanat Şölenlerinin dernek adına devam edeceğini
ve engelsiz düşüncenin pozitif yanında gerçekleşen birlik ve beraberlik çalışmalarına katkı ve
katılım sağlayacaklarını anlattı. Daha sonra söz alan Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir
Akdeniz bundan sonraki buluşmanın daha katılımcı, daha paylaşımcı olacağını buna benzer
hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Programa emek verenlere teşekkür etti Şiir dinletisine
Ali Özkanlı, Ayşe Paslanmaz, Selma Türkyılmaz, Vedat Sağlam, Sergül Vural, Turgut Aydın,
İsmail Adil Şahin, Süleyman Akbaş, Adem Armağan, Ayhan Bingöl, Ergün Bilgi, Dost
Cemali, Ersin Çimen, Mustafa Çölkuşu, Sabiha Dursun, Süleyman Ekinci, Ahmet İlhan,
Kadir Karaman, Gülcan Kavaklı, Yüksel Kalkan, Ayhan Kılıç, İbrahim Mucuk, Nusrettin
Memiş, Gürhan Olcaytürkan, Âşık Mahrumî ve Ozan Derviş yürek seslerini seslendirdiler.
Program sonunda katılımcılara günün anısına katılım ve belgesi ve plaket takdimi yapıldı.
Şölen sonrası ülkemizin nadide köşelerinden biri olan, ünü ülke sınırlarını aşan, her yıl
binlerce doğasever kuş gözlemcisi, bilim adamı ve araştırmacının ziyaret ettiği 300 den fazla
kuş çeşidinin olduğu, dev bir açık hava laboratuarı olan Sultan Sazlığı gezisi görülmeye
değerdi. Şairler tarafından müzede ve açık alanda çekilen fotolarla bu güzellik
ölümsüzleştirildi. Değerli okuyucular… Bu güzel kültür şöleni vesilesiyle Yeşilhisar, Soğanlı
ve Sultan Sazlığı ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Yazalım ki şehrimizin bu güzel köşesi
insanlarımız tarafından bilinsin ve ziyaret edilsin. Yeşilhisar Osmanlı padişahı III. Mustafa
tarafından Karaman'ın Niğde Sancağı'na bağlanan Yeşilhisar, 1858'de nahiye olarak
Kayseri'ye, 1902 yılında ise İncesu ilçesine bağlı bir yerleşim yeri olmuştur. 11 Haziran 1947
tarihinde ilçe olmuştur. Uzun yıllar Develi Karahisar adıyla tanınmış olan belde daha sonra
günümüzdeki adını almıştır. İlçe’nin kuruluşu kesin olarak bilinmemekle birlikte, ilk önce
Hititler daha sonra Persler MÖ 3500 yıllarında da İskender'in emrine girmiştir. MÖ 317
yılında bu bölge Roma İmparatorluğunun hâkimiyetine geçmiştir. Kapadokya bölgesinin

sekiz büyük şehri içinde adı geçen Kbistra veya Siyiera bugünkü Yeşilhisardır. MÖ 256
yılında İran'ın daha sonra tekrar Bizans İmparatorluğunun hakimiyetine giren Kbistra, 672
yılında Battal Gazi’nin fethi ile ilk defa Müslümanların eline geçmiştir. Yeşilhisar zaman
içerisinde Abbasiler, Danişmendliler ve 1114 yılında da Selçuklular, İlhanlılar,
Karamanoğulları egemenliğine giren Yeşilhisar, Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlıların
hakimiyetine girmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Koçi Bey’i Yeşilhisar’ın fethi için memur
etmiştir. Soğanlı köyü Türkmenlerden gelen eskiden kale köyüne bağlı ve 1935 yılında kale
köyünden ayrılmış ve köy olmuştur. Tarihi olarak ta M.S. 6 ve 7 yüzyıllarda Bizanslıların
yaşadığı ve o dönemde Romalıların mezaliminden kaçmak için gelmişler ve korkularından bir
sürü mağara ve dini inançları gereği de kayadan oyma kiliseler oymuşlar. Şu anda gezile bilen
15 kilise ve kayıp olan yaklaşık 50 tanede kilisenin olduğu düşünülmektedir. M.S.1200-1300
yılları arasında köy Bizanslılardan alınarak bir Türk köyü haline getirilmiştir. Soğanlı Köyü
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı olan Soğanlı Köyü eski bir yerleşim bölgesi olup tarihi
4.yy'a kadar dayanmaktadır. Soğanlı Köyü, Soğanlı Vadisinde kurulmuş olup peri bacaları,
doğal güzellikleri, kaya oyma kiliseleri ünlüdür. Soğanlı Bebekleri, eşekli turları ile
görülmeye değer bir tabiat harikasıdır. Rivayetlere göre Roma İmparatorluğu döneminde
Kapadokya da Hıristiyan din adamlarının yetiştirildiği 365 kilisesi ve büyük toplantı binaları
olan merkez konumunda (Vatikan) eşdeğeri bir köydür. Soğanlı Köyü Kayseri'nin Yeşilhisar
İlçesi sınırları içerisindedir ve yaklaşık 25 km uzunluğunda bir vadinin içerisindedir. Vadi,
yer sarsıntıları sırasında çökmelere uğramış ve çöken alan doğal etkilerle daha da derinleşerek
vadi ve platoları meydana getirmiştir. Vadi yamaçlarında yer alan kaya konileri Romalılar
tarafından mezarlık, Bizanslılar tarafından kilise olarak kullanılmıştır. Kilise Fresklerinin stil
açısından 9. ve 13. yy ait olduğu düşünülmektedir. Vadi boyunca Soğanlı Köyü'nde binlerce
mağara ve barınaklar dışında kiliselerde mevcuttur. Bu şaşırtıcı görüntü, dere kenarlarındaki
rengârenk ağaçların yumuşak etkisiyle bambaşka bir zamanın sınırlarını zorlar. Soğanlı
vadisinde yer alan önemli kiliseler: Karabaş, Yılanlı, Kubbeli ve Azize Barbara kiliseleridir.
Karabaş kilisesi Soğanlı Vadisinin sağ yamacında yer alır. Farklı zamanlarda ve farklı
yöntemlerle boyanmış olup 11. yy'a aittir. Kubbeli kilise, peribacasının iyi bir şekilde
işlenmesi ile oluşturulmuştur. Tonozları apsisleri ile ileri bir mimari özellik gösterir. Kubbeli
kilise Kapadokya kültürü içerisinde kayaların dışarıdan şekillendirildiği bir kaç örnekten biri
olmasıyla da özel bir yere sahiptir. 10. yy'da yapıldığı sanılan, Azize Barbara Kilisesi ise
vadinin sonunda yer alır, Tahtalı kilise adıyla da anılan bu kilise, tek nefli, tek apsisli ve beşik
tonozludur. Soğanlı Köyü çevresinden geleneksel biçimde evlerde üretilen Soğanlı Bebekleri
yöreye gelen turistlerin ilgisini çekmiş ve giderek bir Soğanlı Bebekleri sektörü oluşmuştur.
Yörede yapılan ve çeşitli isimlerle satışa sunulan bez bebeklerin yanı sıra el örgüsü, Anadolu
motifleri ile bezeli, eldiven, çorap gibi eşyalar da ilgi çekmektedir. Kapadokya Bölgesinde bir
vadi içinde yer alan Soğanlı Köyü, M. S. 4. yüzyıldan itibaren çeşitli uygarlıklara öncülük
yapan Hıristiyan âleminin Kapadokya'daki merkezlerinden biri olmuş ve önemini 7. ve 8.
yüzyıllarda da sürdürmüştür. Soğanlı Köyü, Yeşilhisar ilçe merkezine 15 km. mesafede, kaya
kiliseleri ve mağaraların bugünkü evler ile iç içe girdiği bir yerleşim yeridir. Yaklaşık 25 km
uzunlukta olan Soğanlı Vadisi, yer sarsıntısı sırasında çökmelere uğramış ve çöken alan doğal
etkilerle daha da derinleşerek vadi ve platoları meydana getirmiştir. Ihlara - Göreme ve Zelve
vadilerinde görülen kaya yerleşimleri ve kiliselerin benzerlerini ve bunlardan farklı olarak
dünyada örneği sadece bir kaç yerde görülen dışarıdan şekillendirilmiş kubbeli kaya kiliseyi
Soğanlı Köyünde görebilirsiniz. 850 yılında Soğanlı Köyünde 200 kadar kilise ve manastır
bulunmakta idi. Halen 50 kadar freskli kilise vardır. Ancak bunlardan 10 kadarını gezmek
mümkündür. Diğerlerinin kapsı ve pencereleri örülerek kapatılmıştır. Vadide kaya oyuğu
yerleşim yerleri dağ eteklerinde görülebilir. Soğanlı Köyünde vadi yamaçlarında yer alan
kaya kolonileri ve mağaralar Roma döneminde mezarlık, Bizans döneminde de kilise olarak
kullanılmıştır. Kilise freskleri stil açısından 11 ve 13. yüzyıl dönemini yansıtmaktadır. Vadi

boyunca Soğanlı Köyünde oyulmuş pek çok kilise ve manastırlar dışında da binlerce mağara
ve barınak bulunmaktadır. Tüfler üzerinde kurulu olan Soğanlı Köyünde 50'ye yakın kaya
kilise ve mağara mevcut olup, ayrıca peribacalarının güzelliği ile de meşhurdur. Mağara ve
kiliselerde mezarlar, İsa Peygamber ve havarilere ait birçok resim bulunmaktadır. Soğanlı
Köyünde yer alan önemli kiliseler Karabaş (Saint George), Yılanlı (Church with Snakes),
Kubbeli, Saklı (Hidden Church), Geyikli(The church with Deer), Tokalı (Church with a
Buckle), Ballık ve Azize Barbara (Church of Saint Barbara) kiliseleridir. Soğanlı Köyü,
köyün simgesi haline gelen Soğanlı Bez Bebekleri ile de ünlüdür. Köylü kadınlarca yapılarak
bütün Kapadokya bölgesinde satılan ve Soğanlı Bebeği adı ile ün yapan bu bebekler, köyün
en önemli gelir kaynaklarından biridir. Sultan Sazlığı Toplam genişliği 17.200 hektar olan
alan, Kayseri’ye 70 km. uzaklıktadır. Sultan Sazlığı’na 1988 yılında, Türkiye’nin en geniş
sulak alanlarından biri olduğu; çok sayıda endemik sucul ortam bitkisi bulundurduğu ve çok
sayıda kuş türü için de son derece uygun üreme ve barınma ortamı sağladığı göz önünde
bulundurularak 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu’na göre tabiatı koruma alanı statüsü
kazandırılmıştır. Ancak, alan, aynı zamanda, 1993 yılında Birinci Derecede Tabiî Sit Alanı
yapısına kavuşturulmuştur. Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu Dönemindeki Sultanların
avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı, ekolojik devirlerde volkanik bir dağ olan Erciyes
Dağı’nın yükselişiyle birlikte oluşan Develi-Yahyalı-Yeşilhisar İlçeleri arasında kalan
319.000 Hektarlık kapalı su toplama havzasının ortasında bulunmaktadır. Sultan Sazlığı, step
ekosistemi içerisinde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada bulundurması,
İç Anadolu step ekosistemi içerisinde sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği ve Afrika ile
Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana kuş göç yolunun bu alanda kesişmesi
nedeniyle ülkemizdeki en önemli sulak alanlardan birisidir.
Ali ÖZKANLI Eğitimci Yazar
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6929.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

“Büyük Felaketler Yeni Düzenleri
Getiriyor”
Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde konuşan uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Berdal
Aral, Uluslararası yeni düzenlerin ortaya çıkmasında büyük felaketlerin önemli rol oynadığını
söyledi. Aral, bunların felaketlerden sonra ortaya çıkmasının bizim büyük bir açmazımız
olduğunu belirtti.
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin
Burçları Derneği’nin Kayseri’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlediği
akademide 5. hafta geride kaldı. 5. haftanın ilk konuşmacısı olan Erciyes Üniversitesi öğretim

elemanı M. Hüseyin Mercan, Türkiye’nin 2002 ve sonrasında şekillenen dış politikasını
anlattı. Mercan, ‘Türkün Türk’ten başka dostu yoktu’ söylemi ile kendimizi yıllardır ufacık
bir toprağa sığdırdığımızı söyleyerek; “Bizim komşularımıza bakış açımız; Yunanistan,
Suriye, Ermeniler, İranlılar kötü şeklinde gelişmiş. Bu kadar kötünün olduğu yerde biz nasıl
iyi olabiliriz” dedi. Bu durumun son zamanlarda değişerek aktif politikada yer aldığımızı
kaydeden Mercan, ekonomik diplomasinin artırılması ile Ortadoğu devletleriyle olan ticari
ilişkilerin Cumhuriyet döneminin en üst seviyesine getirildiğini söyledi.
“İslamofobi 11 Eylül saldırılarından sonra kullanıldı!”
Akademinin 2. Konuşmacısı araştırmacı-yazar Mustafa Doğu da ‘Bir nefret söylemi olarak
İslamofobi’ konusunu işledi. İslamofobi kelimesinin 2001 yılı 11 Eylül saldırılarından sonra
kullanıldığını ve NATO’nun dağılan doğu blokuna (komünizme) karşı yeni bir düşman
üretme olarak kullanıldığını ifade eden Doğu; “Peki, bu mudur gerçekten başlangıç tarihi?
Ben bu başlangıcı tüm peygamberlerin kavimleri ile olan mücadelelerine kadar götürmenin
çok daha isabetli olacağını düşünüyorum. Zira her kokuşmuş topluma gönderilen elçiler aynı
bakış açısıyla suçlanmış, yalanlanmış ve reddedilmişlerdir. Kurulu bulunan statükonun
sarsılması korkusu, atalarının dinine sarılmayı haklı kılan en önemli gerekçe olmuş ve
erdemden, adaletten, hukuktan, bahseden bu elçiler toplumlar nezdinde suçlanmışlar,
kovulmuşlar ve hatta öldürülmüşlerdir. İnsan onurunu yok sayan, köleleştiren, öldüren,
mallarını, namuslarını ve canlarını tehdit eden Nemruda karşı İbrahim’i duruş, Firavuna karşı
Musa’nın duruşu, Roma despotlarına karşı İsa’nın duruşu, Mekke müşriklerine karşı
Muhammedi duruş hep aynı olmuştur. Tehdit edildikleri ve zalimce yöntemlerle ellerine
geçirdikleri makamlarının, mevkilerinin, ekonomik ve siyasi kazanımlarının yok olması
korkusu kendilerinde ve köleleştirdikleri halklarında elçilere karşı İslam fobinin çağlarında ki
yansımasını dillendirmişlerdir” şeklinde konuştu.
“Yeni düzenler büyük felaketlerden sonra ortaya çıkıyor”
Haftanın son konuşmacısı Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Berdal Aral ise; “Küresel Sistem
ve Uluslararası Hukuk” bağlamında gerçekleştirdiği konuşmada, insan haklarının ve
uluslararası hukukun disiplin olarak Avrupa’da ortaya çıktığını söyledi. Aral, geçmişte
devletlerin uluslararası hukukun temel aktörleriyken 1918’den sonra başka aktörlerinde
uluslararası hukukun aktörü olmaya başladığını belirterek; “Mesela şuanda uluslararası
örgütler var. Örneğin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Örgütü, Karadeniz
Ülkeler Topluluğu, Afrika Birliği, Amerika Devletleri Örgütü gibi pek çok uluslararası örgütü
gibi bunlar uluslararası hukukun aktörleri haline gelmişlerdir. Çünkü bunlar birden çok
devletin kurduğu ve faaliyette bulunan örgütlerdir. Bunun dışında çok uluslu şirketler var.
Bunların faaliyet alanları da tek bir ülkeyi kapsamıyor. Bunun dışında bir takım insan
gurupları da uluslararası hukukun aktörü olarak yer alabiliyor. Mesela azınlıklar, yerli halklar,
mülteciler, vatansızlar uluslararası hukukun bir alanı haline gelmişlerdir” dedi.
Uluslararası yeni düzenlerin ortaya çıkmasında büyük büyük felaketlerin önemli rol
oynadığını kaydeden Aral; “Ortaya bir felaket çıkıyor, felakete karşı olarak bir yapılanma
ortaya koyma gereği hissediyoruz. Mesela 1648’deki Vestfalya anlaşması ile uluslararası
ortaya çıkmaya başlamıştır. Orada 100 binlerce insanın hayatını kaybettiği bir savaş vardı.
1815’te Viyana düzeni ortaya çıkmış. Bunun ortaya çıkması ise Napolyon savaşları sonrasıdır.
20. yüzyıla geldiğimizde Milletler Cemiyeti Birinci dünya savaşından sonra ortaya çıktı.
Birleşmiş Milletler ise 2. Dünya savaşı çıktıktan sonra ortaya çıkmış bir düzendir. Bunların
büyük felaketlerden sonra ortaya çıkması bizim büyük bir açmazımız” ifadelerini kullandı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6930.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

“Öncü İsimlerden Öncü Nesillere”
Genç Doku Dergisi Gençlik Buluşmaları serüvenine Kayseri’de başlıyor!
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Yarınsaat 13.00’da ilki Kayseri de gerçekleşecek olan Gençlik Buluşması’nın konukları Genç
Doku Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Bıyıklı, Sorumlu Müdürü Mustafa Furkan,
Yayın Kurulu Üyesi ve Psikolojik Danışman Abdulbaki Kömür, Yeni Şafak Gazetesi yazarı
ve şair İsmail Kılıçarslan ile şair Hüseyin Akın olacak. Erdem Bayazıt, Sezai Karakoç, Üstad
Necip Fazıl ve Alija İzzetbegoviç’in anlatılacağı programa Abdulbaki Kömür ezgileri ile eşlik
edecek.
Kayseri Genç D’Okuma Grubu ve Ebedî Gençlik Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği program
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleşecek olup programa arzu eden herkes
katılabilecek.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6932.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kemeraltı, Küçükmustafa, Gülük, Caferbey
Ve Şehitnazımbey Mahallelerinde Tarihi
Eserlerde Restorasyon Çalışması
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Vakıflar
Haftasında anlamlı bir çalışma başlattıklarını ve bu çalışma ile 5 mahalle de yer alan tarihi
yapıların onarımı için ortak proje başlattıklarını...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Vakıflar

Haftasında anlamlı bir çalışma başlattıklarını ve bu çalışma ile 5 mahalle de yer alan tarihi
yapıların onarımı için ortak proje başlattıklarını bildirdi.
5 ayrı mahalledeki eserler Melikgazi korumasında…
Kemeraltı, Küçükmustafa, Gülük, Caferbey Ve Şehitnazımbey Mahallelerinde yer alan
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait tarihi eserlerin restorasyonu için protokol yapıldığını
belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, önemli olan bugünü Melikgazililere rahat, huzurlu
ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak yanında geçmişe ait eserlerin de bilinçli bir
şekilde korunması ve yaşatılması gerektiğini belirtti.
Ortak bir proje ile bir bütün çalışma…
Melikgazi belediyesi olarak Çağırağası Konağı ile başlayan tarihi mekanların sahiplenilmesi,
onarılması ve günümüz hizmetine sunulması çalışmasının büyük bir hızla ve seri şekilde
devam ettiğini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları
söyledi.
“Melikgazi Belediyesi olarak gerçekleştirilen çalışmalar belediyecilik adına referans
gösterilmektedir. Çünkü Günümüz Melikgazililere sağlıklı, çevreci ve temiz bir mekânda
yaşamalarına imkân tanıdığımız gibi geçmişe ait değerleri de koruyor ve kolluyoruz. Bu
yetmiyor gibi günümüzün hizmetine sunarak modern yapılar yarında tarihi mekânların yan
yana hizmet vermesine sağlıyoruz. Çağırağası konağı ile işe başladık. Köprü, çeşme ve
külliye ile devam eden çalışmalara yeni bir proje ekledik. Vakıflar haftasında bu anlamlı vakıf
eserlerini onaracağız Bunun için protokol yapıldı. Şimdi ortak bir bütün çalışma ile bir proje
hazırlayıp bu tarihi eserleri günümüze kazandıracağız. Çevreci, Eğitimin ve sporcunun dostu,
sağlık hizmetlerin uygulayıcısı olarak bilenen Melikgazi’ye yeni bir sıfat daha eklenmiş oldu.
Geçmişine ve Anadolu’ya sahip çıkan Belediye… Melikgazililere ve Anadolu kültür mirasına
şimdiden hayırlı olsun”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6933.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi:
Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'nin tecrübelerinden faydalanmak ve Kayseri belediyeciliğini Bingöl'e taşımak
amacıyla Kayseri'ye geldiklerini söyledi. Başkan Özhaseki'yi ziyaret ederek...
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Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'nin tecrübelerinden faydalanmak ve Kayseri belediyeciliğini Bingöl'e taşımak
amacıyla Kayseri'ye geldiklerini söyledi. Başkan Özhaseki'yi ziyaret ederek Kayseri'yi gezen
konuk Başkan, Kayseri'nin kendilerini büyülediğini belirtti.
Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, belediye yöneticileri ile birlikte Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek bir süre görüştü. Karşılıklı hayırlı olsun

temennilerinde bulunulan ziyarette, belediyecilikteki Kayseri modelinin Bingöl'e taşınması
arzusu vurgulandı.
Başkan Özhaseki ile bir süre görüşen Bingöl heyeti daha sonra Kayseri'deki bazı belediye
yatırımlarını yerinde gördü. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
Oktay Durukan, Bingöl heyetine Kent Müzesi, Kongre ve Spor Merkezi, Kadir Has Stadı,
Eskişehir Bağları Gecekondu Önleme Bölgesi ve Harikalar Diyarı'nı gezdirerek her biri
Türkiye'ye örnek olan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
Kayseri ile ilgili düşüncelerini ifade eden Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi,
Kayseri'ye geliş nedenlerini de açıklayarak, "Kayseri'den sık sık geçerdik. Ana caddelerden
geçtiğimizde Kayseri'nin güzel bir şehir olduğunu biliyorduk; ancak bu kadar teferruatlı
gezmediğimiz için bu kez büyülendik. Kayseri'ye gelmemizin temel nedeni Kayseri'nin
tecrübesini Bingöl'e taşımak. Büyükşehir Belediyesinin tecrübesi çok büyük, bunu Bingöl'e
taşırsak şehrimizi dönüştürürüz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6934.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Özhaseki'den Sıkı Tempo
Belediyede görev yapan üst düzey yöneticilerle toplantı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, bu yaz döneminde yapılması planlanan yatırım ve hizmetleri masaya
yatırdı.Seçimlerin ardından yeni döneme de hızlı başlayan...
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Belediyede görev yapan üst düzey yöneticilerle toplantı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, bu yaz döneminde yapılması planlanan yatırım ve hizmetleri masaya
yatırdı.
Seçimlerin ardından yeni döneme de hızlı başlayan Başkan Özhaseki bir yandan ilçelere
giderek Büyükşehir Belediyesi sınırlarına yeni dahil olan belediyelerle ilgili yatırım
programlarını belirlerken bir yandan da şehir merkezinde yapılacak olan yatırım ve
hizmetlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de sıkı bir çalışma performansı göstereceklerini
ifade eden Başkan Özhaseki, seçim öncesinde söz verdikleri hizmet ve yatırımları hayata
geçirmek için günün neredeyse 16-17 saatini çalışarak geçirdiklerini kaydetti.
Yaz mevsimini verimli geçirebilmek amacıyla planlı ve programlı bir şekilde yol aldıklarını
ifade eden Başkan Özhaseki, hem yeni bağlanan ilçelerde hem de şehir merkezinde hummalı
bir çalışma sezonu geçireceklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6935.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

(özel Haber) Kayseri'de Öldürülen
Çocukların Aileleri İdamın Geri Gelmesini
İstiyor
Kayseri’de 2009 yılında şeker toplamak için evden çıkan ve Uğur Veli Gülışık tarafından 1.5
yıl sonra öldürüldükleri ortaya çıkan Dilruba Tekin, Tuna Tekin ve Türkan Ay’ın aileleri,
çocuklara karşı işlenen suçlarda cezaların...
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Kayseri’de 2009 yılında şeker toplamak için evden çıkan ve Uğur Veli Gülışık tarafından 1.5
yıl sonra öldürüldükleri ortaya çıkan Dilruba Tekin, Tuna Tekin ve Türkan Ay’ın aileleri,
çocuklara karşı işlenen suçlarda cezaların artırılmasını olumlu karşıladıklarını belirterek,
idamın geri gelmesini istedi.
Kayseri’de 2009 yılında şeker toplamak için evden çıktıktan sonra kaybolan ve Uğur Veli
Gülışık tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 10 yaşındaki Türkan Ay’ın annesi Özlem Ay,
idamın geri gelmesini istedi.
"Çocuk istismarının önlenmesi için idam cezası geri gelmeli" diyen Ay, “Biz de gündemden
takip ediyoruz. Gizem olayını da duyduk. Bizim çocuklarımızın üzerine acı bir olay oldu ama
ardı arkası kesilmeyecek bence. Bu ceza bence 3 yıl önce verilmeliydi. Bizim çocuklarımız 3
çocuktu. Ben idam yasasını istiyorum. Geç kalınmasın istiyorum çünkü daha çok böyle
cinayetler olacaktır. Allah ailelerine sabır versin. Devletten de idamı istiyorum, başka bir ceza
istemiyorum. Artırılması önemli değil ki. Onların suçu işleyip içeride yatmaları bizim için
hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bizim çocuklarımız toprağa girdikten sonra onların cezası içimizi
soğutmuyor. Onların cezası idamdır. Kaç yıl ceza aldıkları önemli değil. Onların nefes alması
bizim için çok acıdır. Ben buradan devlet büyüklerime sesleniyorum; kendilerini bizim
yerimize koysunlar ve öyle kara versinler. İdamın geri gelmesini istiyorum. Böyle suçlular
için en güzel ceza idamdır” ifadelerini kullandı.
Türkan Ay’ın babası İbrahim Ay da, “Devletin şu anda düşünmüş olduğu idam kararı tam
yerindedir. Caniler bir şekilde mutlaka cezalandırılmalıdır fakat 200 sene 300 sene veya
müebbet bir şekilde sonuç değildir. Ciğeri yanan bizim gibi çoğu kişinin içinin soğuması için
suçluların mutlaka idam edilmesi lazımdır” dedi.
“2 ÇOCUĞUMUN ANNESİ OLARAK İDAMIN GERİ GELMESİNİ İSTİYORUM”
2009 yılında yaşanan olayda 2 çocuğunu kaybeden Leyla Tekin de, “Başbakanımız idamı
çıkarmalıdır. İdam çıksın. Çocuklarımız boş yere ölmesin. Biz idamı istiyoruz. Eğer idamı
çıkarmasalar bile bırakın aileler cezalarını versin" diye konuştu.
"Bizim çocuklarımızı onlar nasıl öldürüyorsa ve can çekiştiriyorsa ailelerin ellerinde de o
katiller can çekişsin istiyorum" diyen Leyla Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2 çocuğumun annesi olarak idamın geri gelmesini istiyorum. 3 çocuktan sonra bu katillerin
akıllanacağı da yok. Kimselere örnek olacağı da yok. Halen daha küçük çocuklarımız ölüyor.

Taze fidanken koparıyorlar. Yazık değil mi? Bizim ciğerlerimiz yandı, başka annelerin
ciğerleri de yanıyor. Başbakanımız idamı çıkartsın. Herkes çocuklarını kaybetmesin. Biz onlar
için mi dünyaya getiriyoruz çocuklarımızı? Biz doğuralım, onlar öldürsün diye mi dünyaya
getiriyoruz? Biz yasanın gelmesini istiyoruz. Müebbet veriyorlar, kimsenin de cayacağı yok.
Bizimkine verdiler müebbeti, bizimkinden sonra kaç kişi çıktı ortaya.”
Kayseri’nin Talas ilçesinde 21 Eylül 2009 yılında, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde
şeker toplamak için evlerinden çıkan Dilruba Tekin, Ahmet Tuna Tekin ve Türkan Ay’dan bir
daha haber alınamamıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla Ankara'dan gelen özel
ekibin yürüttüğü çalışmalar sonrasında çocukları öldürdüğü ortaya çıkan Uğur Veli Gülışık
yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Uğur Veli
Gülışık'a 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezası verilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6936.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Hıdrellez Bahar Ve Kültür Bayramı
Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ''Hıdrellez Bahar ve Kültür
Bayramı'' Gültepe Parkı'nda kutlandı.Hıdrellez Bahar ve Kültür Bayramı nedeniyle
düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından...
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Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ''Hıdrellez Bahar ve Kültür
Bayramı'' Gültepe Parkı'nda kutlandı.
Hıdrellez Bahar ve Kültür Bayramı nedeniyle düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulmasının
ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran
takımı bir konser verdi.
Törende konuşan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, toplumlarda kültürün
birkaç ayda ya da birkaç yılda oluşmadığını ifade ederek, ''Kültürler, uzun yılların, yüzyılların
birikimiyle oluşan toplumlardaki davranış biçimleridir. Kültürümüzü yaşatmak, hepimizin
görevidir. Çünkü biliyoruz ki, kültürlerini unutan insanlar, kaybeden toplumlar, temel taşlarını
yitirmiş olurlar. İşte 6 Mayıs Hıdrellez de bizim toplumumuzun önemli bir kültür değeridir.
İnanılır ki, bugün yani 6 Mayıs'ta İdris ve İlyas Aleyhisselam, buluşurlar, her evi dolaşırlar. O
nedenle bugün insanlar erken kalkarlar, evlerini süpürüp temizlerler, giysilerini temizlerler ve
isteklerini bir kağıda şekil olarak çizerler ve bir gül dalının altına koyarlar. Biz de bu
kültürümüzü yaşatmak için buradayız'' dedi.
Vali Yardımcısı Erkaya Yırık da, yaptığı konuşmada, insanlar arasında diyaloğun giderek
azaldığını, iletişim araçlarının artmasına karşılık, insanların yalnızlaştığını ifade ederek,
''Evimizde çocuklarımız ve bizler, bilgisayarın başına geçip saatlerimizi harcıyoruz. İşte böyle
Hıdrellez gibi özel günler vesilesiyle bir araya geliyor, muhabbet ediyor, kaynaşıyoruz. Temiz
havada, oksijeni bol böyle güzel yerlerde bir araya gelip, sohbet ederek, küs olanlar barışarak,
konuşarak birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, muhabbetimizi pekiştiriyoruz. Hıdrellez,

bereket, bolluk, sevgi, barış, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma, kucaklaşma demektir. Bu
duygu ve düşüncelerle hepinizin bu gününü kutluyorum'' diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından, yoğurt yeme, dikiş dikme, çuval ve ağızda kaşıkla yumurta
taşıma yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Hıdrellez kutlamalarının sonunda ise, vatandaşlara Melikgazi Belediyesi'nin ikramı olan etli
bulgur pilavı ve ayran ikram edildi. Vali Yardımcısı Erkaya Yırık ve Vali Yardımcısı
Yasemin Çetinkaya Özata, pilav kazanının başına geçerek kepçeyle bir süre vatandaşlara
pilav dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6937.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Taş Medreseli Ülkücüler Kayseri’de
Buluştu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Taş Medreseli Ülkücüler, Kayserili Taş Medreseli
Ülkücüleri ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke’yi ziyaret etti. Genel Merkez
Taş Medreseli Ülkücüler, 12 Eylül şehidi Arif Yılmaz’ın...
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Taş Medreseli Ülkücüler, Kayserili Taş Medreseli
Ülkücüleri ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke’yi ziyaret etti. Genel Merkez
Taş Medreseli Ülkücüler, 12 Eylül şehidi Arif Yılmaz’ın babası Osman Yılmaz’a akülü araba
hediye etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla kurulan ve hareket
eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Taş Medreseli Ülkücüler, çeşitli ziyaretler
kapsamında Kayseri’ye geldi. İlk Ziyaretlerini Kayserili Taş Medreseli Ülkücülerine yapan
Başkan Naim Yanık ve Ekibi, ilk olarak Kayserili Taş Medreseli Ülkücüler temsilcisi M. Gazi
Gülmez’i ve arkadaşlarını ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Ankara Heyeti, kendisi de taş medreseli olan Milliyetçi Hareket Partisi İl
Başkanı Mete Eke’yi makamında ziyaret etti. 12 Eylül günlerinin anıldığı ziyarette Naim
Yanık ve Ekibi, 12 Eylül şehidi Arif Yılmaz’ın babası Osman Yılmaz’ı ziyaret ederek akülü
araba hediye etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Taş Medreseli Ülkücüler ziyaret programı sonunda
12 Eylül şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek dua ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6938.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kesob'da Devir Teslim Töreni
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanlığına seçilen Ahmet Övüç görevini
Mustafa Alan'dan teslim aldı.Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda
düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları...
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Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanlığına seçilen Ahmet Övüç görevini
Mustafa Alan'dan teslim aldı.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda düzenlenen devir teslim töreninde
konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği eski Başkanı Mustafa alan görevini yeni seçilen
Ahmet Övüç'e teslim etti. Devir teslim töreninde konuşan eski başkan Mustafa Alan,"Tabi
Kayseri’de bugün tarihi bir olayı gerçekleştiriyoruz. 21 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliğinde görev yaptım. Severek, esnaf ve sanatkarlarımıza değer vererek ve birliğimizi
temsil ettik. Biz Kayseri’de çok güzel bir seçim ortamı yaşadık. Göreve Ahmet Övüç
arkadaşım seçildi. Başkanımıza bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini
kullandı.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına seçilen Ahmet Övüç ise, "Şimdiye kadar
birçok sayısız hizmetlerde bulundunuz. Bu açıdan birliğimize verdiğiniz emeklerden dolayı
teşekkür ediyoruz" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Övünç, birliğe verdiği katkılardan dolayı Mustafa Alan'a
plaket takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6939.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri Şeker Eğitim Vakfı Kayşev Çıtayı
Yükseltiyor
Kayseri’de eğitim, araştırma, kültür ve tanıtım amaçlı olarak hizmet veren onlarca vakıf
arasında Kayseri Şeker tarafından kurulan ve iki yıldan beri eğitime destek amaçlı olarak
hizmet vermeye başlayan KAYŞEV’in çıtayı yükselttiği...
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Kayseri’de eğitim, araştırma, kültür ve tanıtım amaçlı olarak hizmet veren onlarca vakıf
arasında Kayseri Şeker tarafından kurulan ve iki yıldan beri eğitime destek amaçlı olarak
hizmet vermeye başlayan KAYŞEV’in çıtayı yükselttiği belirtildi.
Vakıflar Haftası nedeniyle Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay tarafından yapılan açıklamada; “Pancar üreticilerimizin çocuklarının eğitim öğretim
giderlerine destek olmak amacıyla Kayseri Şeker Fabrikası bünyesinde kurulan Kayseri Şeker
Eğitim Vakfımız tarafından 2013-2014 öğretim döneminde önceliğini çiftçilerimiz yanı sıra
Gazi ve Şehit çocuklarından oluşan 300 öğrencimize 9 ay boyunca aylık 150 TL olmak üzere
toplamda öğrenci başına 1.350 TL burs yardımı yapılmıştır. Burs verilen öğrenci sayımızı
500’e yükseltmek ve sonraki yıllar itibariyle bu sayının artarak devam etmesini
hedeflemekteyiz. Çünkü eğitim sadece devletin yükümlülüğünde olan bir husus değildir" diye
konuştu.
Akay, "Eğitim büyük ve kolektif bir iştir. Kayşev’de kendi, gücü ölçüsünde buna destek
sağlama gayreti içindedir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6940.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Büyükşehir'den Onarım İhalesi
Büyükşehir Belediyesi şehir içindeki parklarda yapılacak olan onarımlar için iki ayrı ihale
yaptı. İhaleler sonucu 16 parkta çalışma yapılacak.Büyükşehir Belediyesine ait İnönü, Fuar,
Pastırmacılar, Yavuz Selim, Yesevi, Tuna ve Cırgalan...
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Büyükşehir Belediyesi şehir içindeki parklarda yapılacak olan onarımlar için iki ayrı ihale
yaptı. İhaleler sonucu 16 parkta çalışma yapılacak.
Büyükşehir Belediyesine ait İnönü, Fuar, Pastırmacılar, Yavuz Selim, Yesevi, Tuna ve
Cırgalan Parklarında muhtelif onarımların yapılması için gerçekleştirilen ihaleye iki firma
katıldı. Yaklaşık maliyeti 388 bin 699 TL olan ihaleye katılan Gökışığı İnşaat 498 bin 134 TL,
Başaran İnşaat ise 504 bin 982 TL teklif verdi.
Kıranardı, Gesi, Demirciler, TOKİ, Beştepeler, Gültepe, Seyyid Buhaneddin, Altınoluk ve
Erciyes Günübirlik parklarında yapılacak olan muhtelif onarımlar için gerçekleştirilen ihaleye
de yine iki firma iştirak etti. Yaklaşık maliyeti 346 bin 508 TL olan ihalede, Başaran İnşaat
389 bin 675 TL, Gökışığı ise 469 bin 826 TL teklif verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6941.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

"nezih Bir Seçim Dönemi Geçirdik"
AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret
etti. Ziyarette seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Özhaseki, seçim
ortamının kavgadan uzak olmasını özen gösterdiklerini...
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AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret
etti. Ziyarette seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Özhaseki, seçim
ortamının kavgadan uzak olmasını özen gösterdiklerini ve millete asla tutamayacakları sözler
vermediklerini söyledi.
AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve yönetim kurulu üyelerinin
ziyaretinde seçim döneminde yapılan çalışmalar ve seçim sonuçları değerlendirildi. İlçe
Başkanı Özden, Kocasinan'da bir önceki seçimde aldıkları oy oranını artırmak için
çalıştıklarını ve bunda da muvaffak olduklarını belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise seçim çalışmaları süresince nezih bir
ortam olması için özen gösterdiğini söyledi. Seçim döneminde kavga gürültü olmaması
gerektiğini, nihayette seçimlerin geride kaldığını ve yapılan yanlışların ömür boyu
unutulmadığını ifade eden Başkan Özhaseki, "Nihayette ölümlü bir dünyadayız. Her
yaptığımızın hesabı var. Vebal dünyası. Birisine iftira ederseniz, birisine yalan söylerseniz,
seçimi kazanmak amacıyla haddi aşan sözler söylerseniz bu hem içinize dert olur, hem de
Cenabı Allah sorar insana. Biz bütün bunları düşünerek titiz davranmaya çalıştık. Tabi böyle
düşünmeyenler de oldu. Onlara karşı sessiz kaldık. Haddi aşanlar, iftira edenler, yalan
söyleyenler olursa bir şey demeyelim, ciddiye almayalım dedik. Hakikaten de öyle yaptık.
Doğru da yapmışız. Allah'a şükür geriye doğru baktığımızda utanacağımız bir çalışmamız
yok. Bir taraftan da millete dönüp asla yalan söylemedik. Sadece yapabileceklerimizi
söyledik" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6942.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kocasinan Meclisinden Tablet Memnuniyeti
Kocasinan Belediyesi tarafından dağıtılan tabletler, belediye meclis üyelerini memnun
etti.Kağıt israfının azaltılması ve iletişimin daha hızlı olması amacıyla dün Kocasinan
Belediye Meclisi'nde, meclis üyelerine tablet bilgisayarlar dağıtıldı....
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Kocasinan Belediyesi tarafından dağıtılan tabletler, belediye meclis üyelerini memnun etti.
Kağıt israfının azaltılması ve iletişimin daha hızlı olması amacıyla dün Kocasinan Belediye
Meclisi'nde, meclis üyelerine tablet bilgisayarlar dağıtıldı. Dağıtılan tablet bilgisayarlar
meclis üyelerini memnun ederken, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, meclis
üyelerinin belediye ile ilgili bilgilere anında ulaşabileceklerini bildirdi.
Kocasinan Belediyesi Meclis üyeleri ise, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Başkan
Çelik'e teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6943.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri'de Emeplilere Saldırı: 2 Yaralı
Kayseri'de Emek Partisi (EMEP) üyelerinin bulunduğu kafeye, bir grup tarafından saldırıda
bulunuldu. Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi
üzerinde EMEP'e bağlı üyelerin bulunduğu bir kafeye yaklaşık...
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Kayseri'de Emek Partisi (EMEP) üyelerinin bulunduğu kafeye, bir grup tarafından saldırıda
bulunuldu. Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinde EMEP'e bağlı üyelerin bulunduğu bir kafeye
yaklaşık 40 kişilik bir grup saldırdı. Saldırıda M.A.K. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi
yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri de
olası bir saldırıya karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili 11 kişinin gözaltına
alındığı öğrenildi. Saldırıda, kafenin camlarının kırıldığı gözlendi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6944.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

İnternet Medyası Paneli
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İl Müdürlüğü ile Erciyes
Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'İnternet Medyası' panelinde, internet medyası
tartışılarak, sorunları üzerinde duruldu.Panelin moderatörlüğünü...
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Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İl Müdürlüğü ile Erciyes
Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'İnternet Medyası' panelinde, internet medyası
tartışılarak, sorunları üzerinde duruldu.
Panelin moderatörlüğünü yapan Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü
Murat Karakaya, internet medyası ile ilgili yasal zemin oluşturulurken en büyük sıkıntıyı, bu
yeni mecraya verilecek isimde yaşadıklarını belirterek, "Ben internet medyasını, yeni medya
olarak nitelendiriyorum. Burada fazla derine girmeden birkaç hususa değineceğim. Bundan
birkaç yıl önce masamızın üzerine konulan gazetelerden haberleri okurduk. Şimdi,
iPadimizden, tabletimizden, bilgisayarımızdan haberlere ulaşır olduk. Bu aynı zamanda
geçmişte sıkça kullandığımız medyada tekelleşme gibi sorunun da panzehiri niteliğini taşıyor.
Bu aynı zamanda yerel medyanın kendi kabuğundan çıkıp sesini daha gür duyurmasını
sağlıyor. Biz bunun için uygun mecralar oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.
Karakaya, ülkemizdeki iletişimin gelişmesine paralel olarak bazı kamu kurumlarının
kurulduğunu, bunlar arasında Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo
Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri'nin geldiğini ifade ederek, "Belki 10 sene sonra bu
kurumlar arasındaki farklılıklar anlamsızlaşacak. Biz de kurum olarak kendimizi yeni gelişen
şartlara göre adapte etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
İnterhaber Sitesi Yöneticisi Hadi Özışık ise, internet medyasının, bazen "Yeni medya" olarak
isimlendirildiğini ve İletişim Fakülteleri'ne 'Yeni Medya' bölümlerinin açıldığını, ancak kısa
süre sonra bu bölümlerin kapatıldığını belirterek, "Yeni medya diye bir şey yok, ayrıca biz
yeni değiliz, eski medyaya meydan okuyan gerçek medyayız" diye konuştu.
İnternet medyasını içine alan, düzenleyen, kurallarını ve hukuki çerçevesini belirleyen bir
'İnternet Medyası Yasası' çıkarılması için çok mücadele verdiklerini kaydeden Özışık,
"Meclis'e gittik kimse sesimizi duymadı. Başbakan, İstanbul'da bir parti yemeğindeyken ben
sorumlu bir gazeteci olarak 'yasamızı istiyoruz' dedim. Sayın Başbakan da 'Bu konu en kısa
zamanda çözülecektir' dedi. Şimdi yasamız, Meclis'te Adalet Komisyonu'nda, oraya kadar
geldi. Sorunlarımızın başında İnternet Medyası Yasası geliyor" dedi.
Haber7 Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan ise, "Bir televizyonda, bir gazetede nasıl bir
haber merkezi varsa, şu anda sizin karşınızda olan biz internet medyası sağlayıcıları olarak,
internet haber siteleri olarak bizim de öyle haber merkezlerimiz var. Bazı noktalarda

eksikliklerimiz olsa da bizler, Türkiye'de kamu yararı gözeterek yayın yapan yöneticiler
olarak, bu internet medyası mecraını iyi yönettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Panele, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, yerel medya
yöneticileri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6945.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri Maç Gazetesi Oscarları Sahiplerini
Buldu
Kayseri Maç gazetesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen oscar ödülleri
sahiplerini buldu.Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen ödül törenine, Vali Orhan
Düzgün, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı...
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Kayseri Maç gazetesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen oscar ödülleri
sahiplerini buldu.
Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen ödül törenine, Vali Orhan Düzgün, Kocasinan
Kaymakamı Ali Candan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman,
Kayseri Erciyessporlu futbolcular, çeşitli branşlardaki sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.
Ödül törenine açılış konuşması yapan Kayseri Maç gazetesi genel yayın yönetmeni Salih
Balcı, "Öncelikle bu ödül törenin hazırlanmasında bize katkı veren herkese teşekkür etmek
istiyorum. Çok sevdiğimiz Kayserispor küme düştü. Ben onların bu düşüşünün uzun
süreceğini düşünmüyorum. Ayrıca Kayseri Erciyessporumuz da inanılmaz bir yarışın
içerisinde yer alıyor. Bu açıdan Kayseri Erciyessporlu futbolcuları ve teknik direktörümüz
Hikmet Karaman'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, "Salih bey iyi bir spor dostudur.
Böyle bir ödül törenini her yıl yapmayı hak ediyor. Belediye Başkanı olarak bize düşen
altyapı yapmak. Bize düşen sporun altyapısını oluşturmak size düşen de üst yapısını
hazırlamak. Kayseri'de Süper Lige 2 takımımız vardı. Gittiğimiz her yerde de bunun havasını
atıyorduk. Maalesef bir takımımız bir alt lige düştü. Düştüğü yerden en kısa zamanda
çıkacaktır. Ayrıca Hikmet Karaman hocama da çok güveniyoruz. Sizlerden hayırlı haberler
bekliyoruz" diye konuştu.

Vali Orhan Düzgün'de, "Bu ödüllerin anlamı çok büyük. Kayseri sanayi ve ticaret şehri
olduğu kadar sporunda şehri. Kayseri'de pek çok spor altyapısı gerçekleştirilmiş. Bu tesislerin
yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından oscar ödülleri sahiplerini bulurken, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki (Kayseri Maç Onur Ödülü), Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç (Yılın Belediye Başkanı), Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren (Yılın
Spor Adamı), Kayseri Erciyesspor (yılın takımı), Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü
Hikmet Karaman (Yılın Teknik Direktörü), Kayseri Erciyessporlu futbolcular Yasin Öztekin
ve Pape Diakhahe (Yılın Futbolcuları), Seyit İçgül (Konyaspor), Mehmet Delikan (Yılın
Yöneticisi) ödülü layık görülürken, Özel Ödüller ise Bekir Yıldız, Abdullah Keskinkılıç,
Sahin Sucukları, İl Özel İdarespor Ampute Takımına verildi.
Ayrıca, Yılın Amatör Yöneticisi Mehmet Özdemir, Yılın Amatör Teknik Direktörü Emin
Gök, Yılın hakemleri Emre Altun, Murat Ülger, Yılın takımı salon sporları Rainbow hentbol
takımı, Yılın Başkanı Fatih Mehmet Akbeyaz, Yılın Altyapı Takımı ise Erciyesspor takımı
oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6946.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri’de İlk Defa Küçük Kesi İle Kalp
Kapak Replasmanı Yapıldı
Türkiye’de sadece sayılı merkezlerde yapılan küçük kesi ile kalp kapak replasman ameliyatı,
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aort darlığı teşhisi konulan 74 yaşındaki hastaya
uygulandı. Ameliyat Kayseri’de ilk olma özelliğini...
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Türkiye’de sadece sayılı merkezlerde yapılan küçük kesi ile kalp kapak replasman ameliyatı,
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aort darlığı teşhisi konulan 74 yaşındaki hastaya
uygulandı. Ameliyat Kayseri’de ilk olma özelliğini taşıyor.
Göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayetleri ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran
İkbal Davarcı (74), yapılan tetkiklerin ardından küçük kesi ameliyatı yapılmasına karar
verildi. Ameliyatta, normal şartlarda iman tahtası olarak bilinen sternum kemiğinin tamamının
açılarak yapılması gerekirken, 6 cm lik kesi ile sternmun 1/3 lük kısmı açılarak aort kapak
replasmanı yapıldı.
Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Ali İhsan Tekin, “Aort darlığı teşhisi konulan hastamıza
kapak replasmanı yapılması gerekiyordu. Hastamız 74 yaşında aynı zamanda osteoporoz
(kemik erimesi) hastası. Bu sebeple, iyileşme sürecinin daha uzun sürmemesi, kemik
iyileşmesinde sorun olmaması için göğsünde küçük kesi açılarak ameliyat gerçekleştirildi.

Hastamızın bu yöntemle, daha az ağrısı olacak, iyileşme süresi kısalacak ve yara küçük
olduğu için enfeksiyon riski daha az olacak” dedi.
Kalp Damar Cerrahisi servisini ziyaret eden Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Kalp Damar Cerrahları Op. Dr. Ali İhsan Tekin, Op. Dr.
Bayram Yağmur ve ameliyat ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6947.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Artan Enflasyon, Yoksulluk Rakamlarını
Yükselttı…
BEM-BİR-SEN NİSAN AYI AÇLIK VE YOKSULLUK RAKAMLARINI AÇIKLADI
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•
NİSAN AYINDA AÇLIK RAKLAMLARI DÜŞTÜ ve YOKSULLUK
RAKAMLARI İSE ARTMAYA DEVAM ETTİ…
•
YOKSULLUK RAKAMLARI 11 LİRA ARTARKEN, AÇLIK RAKAMLARINDA
2 LİRA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) AR-GE Birimi tarafından
TÜİK verileri baz alınarak hazırlanan 2014 yılı Nisan ayı asgari gıda harcaması (açlık sınırı)
ve asgari geçim haddi (yoksulluk sınırı) rakamları açıklandı.
Nisan ayında açlık rakamlarınde düşüş yaşanırken, yoksulluk rakamları ise artmaya devam
etti. Nisan ayında yoksulluk rakamları 11 lira artarken, açlık rakamları ise 2 lira düştü.
Mart ayında 1186 lira olarak gerçekleşen açlık sınırı, Nisan ayında 1184 lira olarak
gerçekleşti. Mart ayında 3 bin 27 lira olarak gerçekleşen yoksulluk rakamları Nisan ayinda ise
3 bin 38 lira olarak kayıtlara geçti.
ARTAN ENFLASYON, YOKSULLUK RAKAMLARINI YÜKSELTTİ…
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyatları Endeksi'ne
(TÜFE) göre, açlık sınırı düştü, yoksulluk sınırı arttı. Artan enflasyon, rakamları yoksulluk
sınırının yükselmesinde etkili oldu.
Aylık en yüksek artış %13,10 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan ev
eşyasında %1,57, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,42, eğitimde %0,97, sağlıkta %0,93 artış
gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %0,54 ile ulaştırma oldu.
Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup
ise %0,10 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6948.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Bir Nefret Söylemi Olarak İslamofobi
Gazetemiz yazarı Mustafa Doğu, Bir nefret olarak İslamofobi'yi yazdı.
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Öncelikle bu kavramın bir açılımını yapalım; Bu bir terkiptir. Farklı iki dilden iki kelime
birleştirilerek oluşturulmuş bir söylem. İslam kelimesi konumuzun da ana unsuru olacağı için
fobi kelimesini kısaca açıklayalım öncelikle; Fobi, bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin
gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi hali. Fobi kelimesi, Yunanca Phobos
kelimesinden gelir. Phobos, Yunan mitolojisinde korku tanrısıdır. İslamofobi ise; İslam
korkusudur.
İslam kelimesi sözlükte; “teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek, güven duymak, güven
duyulmak” anlamlarına gelmektedir. “Mutlak anlamda yaratıcı ve yönetici olarak Allah’ın
varlığının ve birliğinin ikrarı ile başlayıp, O’na kulluk sunmak noktasında peygamberleri
kanalıyla vahyetmiş olduğu emir ve yasaklara kendi iradesi ile tercihte bulunarak iman edip
amellerde bulunmak suretiyle bir yaşam biçimi oluşturmak” olarak din dilindeki tarifini
yapabiliriz.
İslam insanlık tarihinde ki Tevhidi mücadelesinin ortak adıdır. Âdem’in yaratılışı, İblis’in
tuğyanı ile başlayıp kıyamete kadar devam edegelecek hak/batıl mücadelesinde ki Hakkın
adıdır. Adaletin, iyiliğin, erdemin, haddini bilmenin, hak/hukuk mücadelesinin yılmaz neferi
olmanın adıdır. Fıtrata kodlanmış güzel hasletlerin insandaki yansımanın adıdır. Âdemi
“adam” yapan aldatılmışlığa karşı tövbenin adıdır. Haddini bilmenin adıdır.
Allah (cc), yaratmış olduğu çamura ruhundan üfleyerek hayat bahşetmiş/insan yapmış ve
diğer yaratılanlardan farklı kılmak için akıl (irade) lütfuyla destekleyip, bununla bir
mükellefiyetin de muhatabı kılmıştır. Yine mükelleflerden olan cin topluluğundan İblis, adeta
rakibi gibi gördüğü insanın yaratılmasıyla isyanın, çirkinliğin, ahlaksızlığın, adaletsizliğin,
hukuksuzluğun haddini bilmezliğin sembolü haline gelerek şirk/küfür tarafının kıyamete
kadar sembolü olmuştur. Mükellefiyet; Davranış ahlakı, sorumluluk sahibi, yaşamın anlam
kazanacağı güzelliklerin ve erdemin tercihi, başkasını kendisine tercih etmenin tezahürü,
ilkesel duruşun ve davranışın şekil bulmasıdır.
İnsanların davranışlarına şekil veren en temel unsur, karşılık olgusudur. Yaptığı tüm
davranışlarından dolayı kendisini hesapsız addeden birine erdemden, ahlaktan, adaletten
bahsetmeniz imkânsızdır. Allah yaratmış olduğu kullarını yaşamlarının her anından mükellef
kılmış ve iyinin/kötünün ne olduğunu tayin ettiği elçilerine göndermiş olduğu vahiyleriyle
bildirmiştir. Bu aslında çamurdan insan haline dönerken fıtrat genlerine kodlanmış olan
unsurların hatırlatılmasından başka bir şey değildir. Yine yaratıldığında insanoğlunun
yaratıcısına karşı “Bezm” âleminde verdiği sözün kendisine yeniden hatırlatılmasıydı.
Dolayısıyla tarih boyunca gelen tüm resul/nebiler aynı öğretiyi hatırlatmaktan öte bir şey
yapmamışlar ve bunun adı hep “İslam” olmuştur. Allah (cc) Nuh’a, İbrahim’e, İsmail’e,
İshak’a, Yakup’a, Salih’e, Şuayb’a, Musa’ya İsa’ya ve peygamberlerin sonuncusu
Muhammed’e (Allah’ın selamı hepsinin üzerine olsun) aynı çağrıyı yapmış ve aynı mesajı

ulaştırmıştır. Kendileri “Müslümanların ilki” olmakla emrolunduğu gibi gönderildikleri ve
içlerinden çıktıkları kavimlerini de buna davet etmiş ve bunun karşılığında kendilerinden
hiçbir dünyevi ücret talep etmediklerini bildirmişlerdir. Bu evrensel bir çağrıdır, çağlar boyu
süregelecek bir söylemin ve duruşun adıdır. Bu İlahi davetin adıdır.
İslamofobi kelimesinin 2001 yılı 11 Eylül saldırılarından sonra kullanıldığını ve NATO’nun
dağılan doğu blokuna (komünizme) karşı yeni bir düşman üretme olarak kullanıldığını
görmekteyiz. Peki, bu mudur gerçekten başlangıç tarihi? Ben bu başlangıcı tüm
peygamberlerin kavimleri ile olan mücadelelerine kadar götürmenin çok daha isabetli
olacağını düşünüyorum. Zira her kokuşmuş topluma gönderilen elçiler aynı bakış açısıyla
suçlanmış, yalanlanmış ve reddedilmişlerdir. Kurulu bulunan statükonun sarsılması korkusu,
atalarının dinine sarılmayı haklı kılan en önemli gerekçe olmuş ve erdemden, adaletten,
hukuktan, bahseden bu elçiler toplumlar nezdinde suçlanmışlar, kovulmuşlar ve hatta
öldürülmüşlerdir. İnsan onurunu yok sayan, köleleştiren, öldüren, mallarını, namuslarını ve
canlarını tehdit eden Nemruda karşı İbrahim’i duruş, Firavuna karşı Musa’nın duruşu, Roma
despotlarına karşı İsa’nın duruşu, Mekke müşriklerine karşı Muhammedi duruş hep aynı
olmuştur. Tehdit edildikleri ve zalimce yöntemlerle ellerine geçirdikleri makamlarının,
mevkilerinin, ekonomik ve siyasi kazanımlarının yok olması korkusu kendilerinde ve
köleleştirdikleri halklarında elçilere karşı İslam fobinin çağlarında ki yansımasını
dillendirmişlerdir.
Müslümanlar tarih boyunca iman ettikleri hakikatlerin tüm insanlık tarafından da tanınıp
bilinmesi için yeryüzünü kendileri için geniş bir alan olarak görmüş, ulaşabildikleri her
topluma bu mesajı ulaştırmak için seferber olmuşlardır. Hz. İsa’nın vefatından sonra
Havarileri tevhidi hakikatleri anlatmak için Roma’nın tüm tehdit, baskı ve zulümlerine
rağmen bilinen dünyayı (Hindistan, Habeşistan, Arabistan, İran, Anadolu toprakları)
dolaşmışlar İsa’ya (as) gelen mesajı insanlara ulaştırmak için her türlü çileyi göze almışlar ve
birçoğu da bu topraklarda vefat etmişlerdir. Hz. Muhammed’in vefatından sonra da sahabeleri
aynı kaygı ve duyarlılıkla yeryüzüne dağılmışlardır. Bu ordularla olabileceği gibi, ticaret ve
diğer gerekçelerle yapılan seyahatlerle de gerçekleşmiştir. Buradaki tek neden başta Allah’ın
rızasını kazanmak ve iman ettikleri takdirde refah/mutluluğunu sağlayacak İlahi mesajlardan
insanlığı haberdar etmektir. İran orduları başkomutanı Rüstem’in, İslam orduları komutanı
Reb'i İbni Amir'e kendilerini bulundukları yurtlarından/yuvalarından alıp buraya getiren şeyin
ne olduğunu sorduğunda Reb'i İbni Amir'in verdiği cevap aslında tarih boyunca yapılan tüm
bu girişimlerin nedenlerini çok net bir şekilde açıklamaktadır. "Bizi buraya, isteyen kullarını
kula kulluktan kurtarıp Allah'a kul olma şerefine yükseltmek için, insanları dünya
sıkıntılarından kurtarıp, Ahiret saadetine kavuşturmak için ve batıl dinlerin zulmünden
kurtarıp İslâm'ın adaletine ulaştırmak için Allah gönderdi."
Bu yürüyüş dünyevi elde edilebilecek kazanımlar, toprakların genişletilmesi, hazinelerin
doldurulması, insanların yaşam standartlarının yükseltmesi için değil, insana insan onurunu
kazandıracak yaşamı sunmak içindi. Buna ancak bundan nemalananlar karşı çıkabilirdi.
Netice de de hep tarih boyunca böyle oldu. İslam ordularının başında Kudüs’ü fetheden Hz.
Ömer’in orada yaşayan ve farklı dinlere mensup insanlara verdiği güvence batıl ve batılı
düşünce yapısının hiçbir zaman anla(ya)mayacağı bir hakikattir.
Batı tevhidi Müslümanlara karşı bilinen tarihte ki ilk kanlı, zalimce saldırılarını Roma
döneminde yapmıştır. Kudüs ve Anadolu coğrafyası bu kanlı izlerin sürüldüğü ve
hikâyelerinin kuşaktan kuşağa aktarıldığı topraklardır. Roma İsevilikle tahrif ettikten sonra
barışmış ve resmi dini haline getirmiştir. MS 325 yılında toplanan İznik konsülü adeta dinin
vahiyden soyutlanarak rasyonalist beşer aklına indirgendiği bir konferans olmuştur.
Endülüs adeta bir turnusol kâğıdı gibi batı ve batıl zihniyetin Müslümanlara duyduğu öfke ve
nefretin aynadaki yansıması açısından iyi irdelenmesi gereken çok önemli bir konudur. Miladi
750 senesinde Emevi hanedanlığı tarafından kurulan ve Kurtuba emirliği olarak ta anılan

Endülüs Emevi Devleti 300 yıla yakın tarih sahnesinde kalarak adalet, medeniyet ve hukuk
düzleminde vicdan sahibi herkesin gönlünde farklı bir yer edinmiştir. Her insanı kendi
inancında serbest bırakan İslam devleti, tüm farklı ibadethaneleri ve din adamlarını
inandıkları değerler üzerinde serbest bırakarak yaşamlarını geçmişten daha iyi bir ortamda
sürdürmelerini sağlamıştır. İnsana insan olduğu değeri verilmek suretiyle sınıfsal farklar
ortadan kaldırılıp adalet ve gelir dağılımı toplumun tüm katmanlarına yayılmıştır. Aynı
zamanda tıp, matematik, fizik ve astronomi başta olmak üzere ilim/bilimde çağının ve gelecek
çağların en güzel örnekliğini teşkil ettirmiştir. Ama ne yazık ki başta kendi idarecilerinin zevk
ve sefaya dalmaları ile zayıflayan ülke dinamikleri haçlı batılı zihniyetin acımasız intikam
duygularını törpülemek için yeterli olmuştur. Gırnata’nın da düşmesiyle Endülüs İslam devleti
bitmiştir. Kendisinden başka herhangi bir dinin varlığına tahammül edemeyen İspanyol
kilisesi, siyasiler üzerindeki nüfuzunu kullanarak, Hıristiyan hâkimiyetinde kalan Endülüs
Müslümanlarına karşı Hıristiyanlaştırma kampanyası başlatmıştır. Engizisyon mahkemeleri,
baskı, işkence ve katliam bu kampanyanın ayrılamaz bir parçası olmuştur. Ancak, bütün
bunlar, Müslümanları dinlerinden koparmak ve kilisenin isteği ölçüsünde Hıristiyan yapmak
için yeterli olmamıştır. Bu durumda, Hıristiyan İspanya'yı, bir asırdır tatbik etmekte olduğu
imha siyasetinin son adımını atmaya, yani Endülüs Müslümanlarını 1609 senesinde
İspanya'dan sürmeye sevk etmiştir. Bugünün İspanyasını dolaştığınızda İslam’ı çağrıştıracak
tüm eserlerin adeta kazıyarak yok edildiğini göreceksiniz. Bu sadece İspanya da değil,
Avrupa’nın birçok kentinde aynıdır.
1095 de başlayıp 1272 yılına kadar devam eden Haçlı Savaşları tarihte Katolik Hıristiyan
Kilisesinin Müslümanlara karşı başlattığı seferlerdir. Bu savaşlar adeta birer Müslüman
katliamına dönüşmüş ve kutsal toprakları geri alma adına girişilen seferler ile bir medeniyet
yok edilmeye çalışılmıştır. Moğol istilasının temel nedenlerinden biride hiç şüphesiz haçlı
saldırıları ile uğraşmaktan yorgun ve zayıf düşmüş İslam ordularının bu istila ve talana dur
diyememesidir.
18 ve 19. Yüzyıllara gelindiğinde; Yüzlerce yıl süren kendi kanlı iç savaş ve
hesaplaşmalarından kurtulan batı gözünü dünyanın geri kalan kısmına dikmiş Asya’dan
Amerika’ya, Afrika’dan Avustralya’ya uzanan geniş bir sömürge hareketi başlatmıştır.
Asılarca süren sömürgecilik milyonlarca insanın önce zihinlerinin kirletilmesine, kültürlerinin
ve kaynaklarının yok edilerek asimile edilmelerine ve nihai noktada da yaşamlarını
yitirmesine, köleleştirilmesine sebep olmuştur. Sömürge bölgelerinden gasp ile elde edilen
zengin kaynaklar Batı’nın refah düzeyini yükseltirken, işgal ettikleri halkları alabildiğine fakir
ve yoksul bırakmıştır. Batı doyumsuzluğun zirvelerine ulaşarak daha çok tüketmeye ve daha
çok şımarmaya başlamış ve köleleştirdiği insanları insanlık onuruna yakışmayacak ortamlarda
çalıştırmak ve iş istihdamı sağlıyor görüntüsü ile ailelerinden, yurtlarından koparmış ve
modern soykırım işlemiştir. 20. Yüzyıl modern sömürgenin ve işgallerin yılı olarak tarih
hafızalarına kaydedilmiştir. Batı işgal ettiği ülkelerin yönetimlerine de müdahale ederek
istediğini iktidara getirip istediğini iktidardan alaşağı etmiştir. Bunları yaparken kanlı/kansız
olması hiçbir önem arz etmemiştir. Bunları demokrasi, insan hakları ekseninde yaptığını iddia
ederek işgal/tecavüz ve talanlarını meşrulaştırmaya çalışmıştır. İstediği ülkede karartma
uygulayarak işlediği cinayetleri örtbas ederken, bazı ülkelerde bunu alenileştirerek diğer
benzer ülke halklarına ve yöneticilerine korkular salmıştır.
Peki; Müslümanlar bu söylemi hak edecek hiç mi bir yanlış davranışın içerisine girmediler?
Bu soruya verilecek cevap şüphesiz ki “evet, girdiler” şeklinde olmak zorundadır. Zira
insanlarda ki yanlış İslam algısı maalesef kendi dindaşları başta olmak üzere insanlara yaşamı
çekilmez kılmışlardır. Bunda ki en temel neden de zihinlerde ki kirliliktir. Saf İslam anlayışı
fethedilen topraklardaki farklı din/kültür ve medeniyetlerle tanışmışlıkla oluşan
etkileşimleriyle bozulmaya ve değiştirilmeye, Felsefe ve batini ilimler başta olmak üzere
üretilen hurafeler birer temel inanç kuralı gibi algılanarak adeta yeni İslamlar oluşturulmaya

çalışılmıştır. Bugünün dünyasında “ılımlı” tabirinin başa eklenerek oluşturulmaya çalışılan
Allah’ın dini üzerinde ki değişim ve dönüşüm çağlar boyunca devam etmiş ve edecektir de.
Kimisi reform, kimisi Rönesans, kimisi aydınlanma diyecek… Söylemler farklı da olsa eylem
aynı olacak. İznik konsülü ile Hristiyanlığın canına okuyan zihniyet benzer yaklaşımlarla
Aziz İslam dinine de saldırmaktadırlar. Hz. Peygamber’in vefatından kısa bir süre önce
başlayan “yalancı peygamber” ile yapılan mücadele, halifeleri döneminde ifrat ve tefrit
boyutuna varacak dinin farklı yorumları diye isimlendirebileceğimiz mezhebi yaklaşımlarla
çığırından çıkarılarak ve kavga/savaş nedeni yapabilecektir. Haricilerle İslam ümmeti kendi
arasındaki ilk kanlı çatışmasına sahne oluşturacak farklılığı yaşayacaktır.
Emevi hanedanlığı dini söylemleri kendi zalim iktidarlarının bekası için kullanmakta tereddüt
dahi etmeyecek, Allah’ın haram kıldığı her şeyi işlemekten geri durmayan Yezit gibi bir
zalimi, adına İslam devleti denen yönetimin başına getirttirilerek kıyamete kadar sürecek bir
trajedinin müsebbibi kılacaklardır. Yezidin ve onun gibilerinin hüküm sürdükleri iktidarlarına
dayanak teşkil eden din Allah’ın aziz kitabında vahyettiği din değildir, olamaz da.
Tarih boyunca insanlık hep mükerrerleri oynamışlardır. Bunda ki en temel neden de
kodlarından rücu ederek şeytani aldatmacaların esiri olmalarından ve kendisine aktarılan
tarihi hakikatlerden çıkarması gereken doğru sonuçları çıkaramamasındandır. Allah’ü Teâlâ
bizlere kerim kitabımızda anlattığı geçmiş kavim kıssalarında da bunu düzgün okumamızı ve
doğru sonuçlar çıkarmamızı teşvik etmektedir. Yanlış biat ve itaat kültürü toplumları adeta
sürüleştirmiş, zalim ve hainlerin kirli emellerinin en sağlam dayanakları haline getirilmiştir.
Atalarının dini geleneği, Resullerin ve halifelerinin beyan ettiği dini öğretilerle hep çatışmış,
tercihler kahir ekseriyetle şarlatanlardan yana olmuştur. Adına kanaat önderleri denen ve çok
acıdır ama Aziz İslam adına konuşma ve icraatta bulunma noktasında sınır tanımayan
niteliksiz ve ehliyetsiz kişiler özellikle cahilleştirilmiş toplumların zihinlerini, duygularını,
gönül ve bedenlerini dumura uğratarak sömürgeleştirmişler ve buna devam etmektedirler.
Mehdi, Mesih beklentisi içerisine giren bu tiplemeler maalesef dünyayı yaşanmaz hale
getirmişlerdir. Bugünün dünyasında ki kaosun, karmaşanın, akıtılan kanların, yurtlarından,
ailelerinden koparılarak sürgün edilmelerin bakıldığında ana nedenlerinden biride dinsel
öğreti gibi gözüken Mehdi/Mesih beklentisidir. İşin ilginç yanı bu insanların bu beklentideki
ortak noktaları ise kaos ve karmaşanın artması. Bunu hızlandıracak her türlü yöntem onlar
için meşru addedilmiştir.
Batının özellikle İslam coğrafyasına karşı gerçekleştirmek istediği hizaya getirme
operasyonunda izlediği yöntem halklar arasında nefret uyandıracak söylem/eylem
birlikteliğidir. Think tank kuruluşlarında masaya yatırılan İslam karşıtlığı için kullanılacak
motifler ve alınacak aksiyonlar kısa, orta ve uzun vadeli olarak tartışılıyor ve uygulamaya
konuluyor. 28 Şubat sürecinde bizlerinde birinci derecede vakıf olduğu Fadime Şahinler, Ali
Kalkancı’lar, Müslüm Gündüz’ler üzerinde çok düşünmemiz gereken karakterlerdir. İfrat ve
tefrit tüm tezler ve senaryolar bu topraklar üzerinde uygulanmakla kalmayıp kendini modern
dünyanın temsilcileri olarak addeden batı toplumuna karşıda terör yüzüyle sunmaktadırlar.
Ülkeler işgal edilip, toplumlar ifsat edilerek marjinalitelerin kapısı sonuna kadar açılarak kan
ve gözyaşının dinmediği coğrafyalara dönüştürmüşlerdir. Müslümanları vahşi cinayetler
işleyen, tabiata, kadına, çocuklara dahi acımayan vahşet tiplemeleri ile uygulamaya
koydukları oyunları maalesef taraf bulmakta ve nefret söylemlerinin kendi açılarından
haklılıkları doğrulanmaktadır.
Allah’ın aziz dini gerçek kimliğinden soyutlandığında ortaya koyacağınız her türlü söylem ve
eylem ifsat edilmiş zihinlerde karşılık bulmayacak ve gözlerinin önünde sürekli vahşet
görüntüleri zumlanarak gösterilecektir. Bunlar yetmiyormuş gibi kutsal değerler ifade
özgürlüğü adı altında hakarete maruz bırakılarak inanan insanların tahrik edilmeleri
sağlanacaktır. Bunlar ve benzerleri yakın tarihlerde iletişimin geldiği noktanın bir sonucu
olarak her şeye vakıf olmamızı sağlıyor. Ama bu vukufiyet duyarsızlığı, vurdumduymazlığı

ve aymazlığı da maalesef beraberinde getiriyor. Mümin ferasetini kaybettiğinde geriye ne
izzet kalıyor, nede onur. Onun için öncelikle izzet ve onur sahibi olmak için Allah’ın nuru ile
bakmak anlamına gelen ferasetimizi kazanmalı ve üzerimize kurgulan tüm senaryoları boşa
çıkarabilmeliyiz.
Mustafa Doğu yazdı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6949.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

“Belediyelerin Nikah Kıydığı Başka Yer Var
Mı?”
Rasim Özdenören, Medeni kanununun 1926 yılında Türkçeye tercüme edilirken orada
evlendirmenin kilise tarafından yapılması gerektiğinin yazıldığını söyledi. Bunun
değiştirilmesi için kafa yoran tercüme heyetinin daha sonra evliliğin belediyeler tarafından
yapılmasına karar verildiğini kaydetti. Özdenören, bu durum karşısında “Türkiye dışında
belediyelerin nikah kıydığı başka bir yer var mı bilemiyorum?” dedi.
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İlim Hikmet Vakfı Konferans salonunda konuşan usta yazar Rasim Özdenören, Türkiye’de
1920 yılından sonra gelen değişikliklerin arasında milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devrimcilik
ve cumhuriyetçilik gibi kavramların bizim kültürümüze ithal edildiğini söyledi. Şuanda bu
kavramların hiçbirimizi yadırgamayacak olduğunu kaydeden Özdenören; “Milliyetçilik de
bugün hiçbirimizi yadırgatmayacak bir kavram. Fakat milliyetçilik İslam kültürüne ait bir
kavram değil. Bu ithal bir kavramdır bu nedenle de ayakları yere basmayan, toplumsal ve
siyasal düzende yeri olmayan bir kavram. Halbuki aynı kavram Hıristiyan batı toplumlarında
ayağı yere basan bir kavramdır. Temelde iktisadi bir kavramdır. İdeolojik bir kavram değildir.
Sanayi devrimi ile beraber İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde
benim malım iyidir söyleminin bir adım ötesi benim insanım daha iyidir. Bunun da bir adım
ötesi ırkçılığa dönüşüyor. Bizim ülkemizde milliyetçilik söylemi iktisadi söylemden ziyade
ideolojik olarak kullanılıyor. Bu söylemde o günden beri yerini muhafaza ediyor” dedi.
“Biz laiklik kavramını da ideolojik kullanıyoruz”
Laiklik kavramına da değinen Özdenören, kavramın din işlerinin devlet işlerinden ayrılması
olarak öğretildiğini, ancak bunun öyle olmadığını söyledi. Kavramın dini temsil eden bir
kurum olan kilisenin ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ifade eden bir kavram
olduğunu dile getiren Özdenören; “Burada çok büyük bir incelik var. Bunun pratikte de çok
önemli sonuçları var. Biz din ve devlet işlerini birbirinden ayırınca bu insan kendi dini ile
nizalı hale geliyor. Buna sokağa çıktığımızda adım başı rastlayabileceğimiz örnekleri
görmemiz çok kolay. Batıda ise devlet ve din kurumlarının birbirinin işine karışmaması
olarak uygulanır. Bu kavramda bize ideolojik olarak geliyor.

Medeni kanun 1926 yılında Türkçeye tercüme edilirken orada evlendirmenin kilise tarafından
yapılması gerektiği söyleniyor. Halbuki Müslüman ülkede kilise olmayınca nikahın
akdedilmesi için bir mercii lazım. Bizim Fakülteden hocamız Veli Dedeoğlu da tercüme
heyetinin arasında bulunuyormuş. Bunu bize sınıfta anlatırken durumun çokta farkında
olmadığını söylemişti. O tarihte de onun yaşı 25-26 yaşlarında… Tahsilini Avrupa ülkelerin
birinde ikmal etmiş. Biz durumun çok farkında değildik. Kilisenin yerine ne olsun mülahazası
olunca ben dedim ki diyor; ‘vilayet merkezlerinde müftüler kıysın. Köylerde de imamlar
kıysın. Bana hepsi birden hücum ettiler ve sen ne diyorsun biz zaten bu dini kovma istiyoruz.
Sen arka kapıdan tekrar nikahı imamlar, müftüler yapsın diyerekten işi tekrar din adamlarına
tevdi ediyorsun. Diye beni azarladılar. Daha sonra anladım diyor ama tabi lafı da ağzından
kaçırmış oluyor. Daha sonra aralarında ‘akıllı’ bir adam çıkıyor ve belediyeler nikâhı yapsın
diyor. Türkiye’nin dışında belediyelerin nikah kıydığı başka bir yer var mı? Bilemiyorum”
şeklinde konuştu.
Özdenören, konferansın ardından kitaplarını imzaladıktan ve bir süre sohbet ettikten sonra
Kayseri’den ayrıldı.Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6951.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Hacı Bektaş Veli Derneği Ve Vakfından
Mhp’ye Nezaket Ziyareti
Hacıbektaş Veli Kültür Derneği ve Vakfı Başkanı Feyzullah Keskin ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, son dönemlerde...
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Hacıbektaş Veli Kültür Derneği ve Vakfı Başkanı Feyzullah Keskin ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, son dönemlerde yaşanan olaylar ile ilgili
herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğini belirtti.
Kayseri Hacıbektaş Veli Kültür Derneği ve Vakfı Başkanı Feyzullah Keskin ve Yönetimi
Kurulu Üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke’yi makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Kayseri Hacıbektaş Veli Kültür Derneği ve Vakfı Başkanı Feyzullah
Keskin, son dönemlerde yaşanan olaylar ile ilgili üzüntü duyduklarını belirterek “ acaba yine
biri bizleri kullanıyor mu diye düşünüyor ve bunu engelleyecek olanlar da ilgili siyasi
kuruşlarının bölgelerindeki temsilcileridir ben bu konular da sizlerin hassasiyetlerini
biliyorum” dedi.
MHP İL BAŞKANI METE EKE “ HERKES BİRBİRİNE SAYGI GÖSTERMELİDİR

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ise yaptığı konuşma da “ Siz, biz hepimiz
Türkiye’yiz ve bu milletin huzurlu yaşaması için elinden gelen gayreti göstermek
mecburiyetindeyiz. Siz sivil toplum kuruluşu olarak, biz siyasi parti olarak yaşadığımız bir 12
Eylül manzarası vardır. Türkiye de 12 Eylül unutulmamalıdır, çünkü kardeşin kardeşe zulüm
ettiği bir dönemin adıdır 12 Eylül ve bu tarih Türkiye’nin tarihe kara bir leke olarak düştü.
Yine Emperyalist ve provokatif güçler benzeri şeyleri yapmaya başladı.
Biz bu filmi bizatihi yaşayarak seyrettik, bu sebeple üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve
yapmaya devam edeceğiz zira huzur hepimize lazım.
İl Başkanı Eke “ Yaşanan bu olaylara alet olan genç cahiller olabilir, mesele onları uyara
bilmektir, nedir kardeşim bölüşemediğiniz, Deniz Gezmişi anmak istiyorlar, anacaktır onların
idealidir, öteki de Mustafa Pehlivanoğlunu anıyor oda anacaktır, herkes birbirine saygı
duymalıdır, netice olarak biz Kayserinin ve Türkiye’nin huzurunun bozulmamasından
yanayız, bu konu da üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6952.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan Anneler Günü
Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Anneler Günü
dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Mesajında, hayatın her alanında etkin bir biçimde yer
alan kadınların, aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Anneler Günü
dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Mesajında, hayatın her alanında etkin bir biçimde yer
alan kadınların, aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu da üstlendiklerini belirten
Hiçyılmaz, "Annelerimiz, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın en iyi şekilde
yetişmeleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sınırsız sevgi ve sabırlarıyla
dünyanın en kutsal varlıklarıdır" dedi.Hiçyılmaz, insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her
türlü zorluğa göğüs gererek fedakârca çalışan annelerin, aile değerlerinin yaşatılması ve
geleceğe taşınmasının en önemli güvencesi olduğunu söyledi.
Hiçyılmaz mesajını şöyle sürdürdü:
Çocuklarını özveriyle büyüten, iyiye, doğruya, güzele yönlendirerek hayata hazırlayan
annelerimiz, hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağıdır. Yaşamımızda bizi, belki de
karşılıksız seven tek varlıklardır. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en
çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda, şefkatle bağrına basan annelerimize, hak ettikleri saygıyı
göstermekte asla kusur etmemeliyiz. Dünyanın en yüce ve kutsal sorumluluğunu tabiatındaki
sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getiren tüm annelerimizin ve yüreğinde evlat
acısı taşıyan tüm şehit annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hepsini saygı, minnet ve
şükranla selamlıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6953.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri Kaskispor Slovakyalı Jalcova İle
Anlaştı
Kayseri Kaskispor 2013-2014 sezonunda Cek Cumhuriyeti temsilcisi IMOS BRNO takımında
forma giyen Slovakya Vatandaşı Ivana Jalcova ile ikinci yıl opsiyonu kulüpte olmak kaydıyla
1+1 yıl sözleşme imzaladı. BRNO takimi ile hem Cek liginde hem de Euroligde...
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Kayseri Kaskispor 2013-2014 sezonunda Cek Cumhuriyeti temsilcisi IMOS BRNO takımında
forma giyen Slovakya Vatandaşı Ivana Jalcova ile ikinci yıl opsiyonu kulüpte olmak kaydıyla
1+1 yıl sözleşme imzaladı. BRNO takimi ile hem Cek liginde hem de Euroligde başarılı bir
sezon geçiren 25 ekim 1983 doğumlu tecrübeli oyuncu 1.83 boyunda ve oyun kurucu
pozisyonunda oynuyor
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6953.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

‘Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu
Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Bünyan Belediye Başkanlığı makamında 33 gündür süren
ziyaretçi akınının ardından, esnaf ziyaretlerinde bulundu....
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Bünyan Belediye Başkanlığı makamında 33 gündür süren
ziyaretçi akınının ardından, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Halkın ve esnafın sorunlarını
dinleme fırsatı bulan, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu yoğun ilgi ile
karşılaştı.Bünyan Belediyesi otobüs işletmesi bilet gişesinde belediye çalışanları ile fikir alış
verişinde bulunan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, belediye fırınında da
incelemelerde bulundu.Halkın yoğun ilgisi ile karşılanan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, bu ziyaretleri sık sık yapacaklarını ve vatandaşın sorunlarını ilk ağızdan
dinleyeceklerini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6955.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri’de Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması
Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
Siyer-i Nebi bilgi yarışması düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde
düzenlenen programa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,...
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Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
Siyer-i Nebi bilgi yarışması düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programa, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Seyit Halil
Yüzgeç ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bilgi yarışmasında konuşan Kayseri İmam Hatip
Mezunları Derneği Başkanı Seyit Halil Yüzgeç, “Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneğimiz
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklaşa yapmış olduğu Kayseri ortaokulları ve liseler
arası bilgi yarışmamızın finalini bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün burada çok güzel bir coşku
var. Bu yarışmaya ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yarışma için Kayseri’den
300 ortaokulumuz ve 300 lisemiz yarıştılar. Bugün 5 ortaokul ve 5 lise finalistimiz
aramızdalar. Kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, “Peygamber efendimizin şu anda da
yanımızda olduğunu hissederek tüm hayatımızı geçirmememizi ve peygamberimizi
hayatımıza örnek alıp onun yaşantısını hayatımızda uygulamayı temenni ediyor, hepinize
başarılar diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6956.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Ulaşım Planı Masaya Yatırıldı
Büyükşehir Belediyesi gelişen ve büyüyen Kayseri'de trafik sorununu ortadan kaldıracak
kapsamlı bir ulaşım master planını uygulamaya sokmak için çalışmalarına hız verdi.Ulaşım
Master Planı kapsamında yapılacak olan katlı kavşaklar...
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Büyükşehir Belediyesi gelişen ve büyüyen Kayseri'de trafik sorununu ortadan kaldıracak
kapsamlı bir ulaşım master planını uygulamaya sokmak için çalışmalarına hız verdi.

Ulaşım Master Planı kapsamında yapılacak olan katlı kavşaklar ile alt ve üst geçitlerle ilgili
olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye bir sunum yapıldı. Başkan
Özhaseki'nin yanı sıra belediyenin konuyla ilgili yöneticilerinin katıldığı sunumda ilk etapta
Karayolları ve Fuar Kavşağı ile Hastane ve İstasyon Caddeleri'nde yapılacak olan
düzenlemeler ele alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6957.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Merkez Çarşının Sorunları Kto’da
Tartışıldı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) çarşı esnafının sorunlarının tartışıldığı ve çözüm yollarının
arandığı önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.Merkez Çarşı’nın sorunlarının tespitine ve
çözüm yollarına ilişkin düzenlenen...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) çarşı esnafının sorunlarının tartışıldığı ve çözüm yollarının
arandığı önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.
Merkez Çarşı’nın sorunlarının tespitine ve çözüm yollarına ilişkin düzenlenen toplantı,
Kayseri Ticaret Odası VIP Salonu’nda geniş katılım ile gerçekleştirildi. Toplantıya KTO
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Mustafa Yalçın, KTO Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Melikgazi Belediyesi Başkan
Yardımcısı Serdar Öztürk, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı
Erkan Alkan, Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Koordinasyon Müdür Vekili Mevlüt Sedat
Bilgin, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü Şube Müdürü Cengiz Laçin, Melikgazi Polis
Merkezi Amiri Murat Aslan başta olmak üzere KTO Meslek Komitelerinin başkanları ve çarşı
esnafının temsilcileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan KTO Başkanı Hiçyılmaz, Oda olarak meslek komitesi
toplantılarına önem verdiklerini vurguladı. Hiçyılmaz, komitelerden gelen talepleri büyük bir
titizlikle yönetim kurulunda değerlendirdiklerini belirterek, “Oda olarak çözüme
kavuşturacağımız taleplerini karşılıyoruz. Diğer konularda ilgili kurumlarla da çözüm yoluna
gidiyoruz. İşyeri sahiplerinin zaman zaman dile getirdikleri konuları, bu toplantımız ile bir
sefer daha dile getirme fırsatı bulmuş olacağız” dedi.
Başkan Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından toplantı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Mustafa Yalçın başta olmak üzere, esnaf ve tüccarlar ile ilgili kuruluşların
temsilcilerinin görüşlerini açıklaması ile devam etti.
Toplantının sonunda kısa bir değerlendirme yapan KTO Başkanı Hiçyılmaz, verimli geçen bir
çalışma yaptıklarını ve bu toplantılara devam edilmesini arzuladıklarını belirtti. Hiçyılmaz

ayrıca, komite oluşturulduğunu ve bu komite eliyle bundan sonraki çalışmaların, Kayseri
Ticaret Odası bünyesinde devam edilmesine karar verildiğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6958.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın
Anneler Günü Mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Anneler Günü dolayısıyla
bir kutlama mesajı yayımladı.Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Mustafa Elitaş
mesajında, annelerin karşılıksız sevginin, sonsuz bir özverinin...
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Anneler Günü dolayısıyla
bir kutlama mesajı yayımladı.
Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Mustafa Elitaş mesajında, annelerin karşılıksız
sevginin, sonsuz bir özverinin simgesi olduğunu dile getirerek, “Dünyaya getirdiği evlatlarını
özveriyle büyüterek koruyan, hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağı, en mutlu
anlarımızda olduğu gibi, en zor günlerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin
olduğumuz annelerimiz, yetiştirdikleri sağduyulu, ilkeli ve özgüvenli bireylerle sağlıklı ve
gelişmiş toplumların temelini oluştururlar. Cenneti onların ayaklarının altına sererek, ona
giden yolun annelerimizin rızasına bağlayan ve onlara “üff” bile demeyi yasaklayan yüce
dinimizin mensupları olarak, her günü anne günü olarak bilmeliyiz. Üstlendikleri büyük
sorumluluk anlayışıyla gelenek görenek ve milli değerlerimizin yaşatılması ve geleceğe
aktarılmasında da büyük görevler üstlenmektedirler” ifadelerini kullandı.
Elitaş ayrıca, “Barışla dolu bir dünyanın temelleri, annelerimizin yetiştireceği dürüst, sağlıklı
bireylerle mümkündür. Sevginin ilk kaynağı olan ve çocukları için hiçbir fedakârlıktan
kaçınmayan, yerleri doldurulamaz annelerimizin Anneler Günü'nü saygı ve minnet
duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6959.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Denge
Sözleşmesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeler ile Belediye ve Özel İdare
Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi
imzalandı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeler ile Belediye ve Özel İdare
Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine; Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel
Turbay, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik ve sendikaya üye vatandaşlar katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, “Bugün
burada yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen’imiz, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve diğer
belediyelerimiz ile birlikte Sosyal Denge Sözleşmesi imzalayacağız. Bu sözleşmenin
şimdiden hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Alacağımız ücretin ve ücretlerin
çalışan arkadaşlarımız açısından bereketli olmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Biz
sendika olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle belediyelerde yapılan
hizmetleri Türkiye genelinde istiyoruz. Kayserimizi de başta büyükşehir olmak üzere yapmış
olduğu çalışmalardan dolayı ilçeleri ile birlikte, ekibi ile birlikte, çalışanlar ile birlikte bir ekip
ruhu içerisinde bu ülkeye ve bu millete hizmet etmenin ne demek olduğunu ve hizmetin en
güzelini bu milletin hak ettiğini bilerek yapılan çalışmayı da takdİr ediyoruz ve burada sevgili
başkanlarıma yapmış oldukları bu ekibin başında bulunan insanlarımızı tebrik ediyorum ve
teşekkür ediyorum” dedi.
Kayseri’den övgü ile bahseden Turbay, “Gerçekten Kayserimiz bir Avrupa kenti değil,
Kayserimiz bir Avrupa şehri değil, Kayseri’miz bir dünya kenti olma noktasında hızlı bir
şekilde sizlerin o ince gergef gergef dokuduğunuz o çalışmalar sayesinde her geçen gün daha
hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Türkiye ölçeklerinin üzerinde bir
gelişme gösteriyor” diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Kayseri için ellerinden geleni
yaptıklarını söyledi. Özhaseki, “Bizler belediyeyiz. Sizlerde bu işin yükünün sırtlanan
arkadaşlarımızsınız. Elimizden geleni şehrimize yapmaya çalışıyoruz. Şehirlerin arasında
müthiş bir rekabetin yaşandığını, ülkeler arasında devasa işlerin rekabet ortamında hızla
sürdüğü bir şehirde bizde kendimize gelen günlerde iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü
insanlar baki değil, fanidir. Eserleri ile anılırlar. Bugünler geçer bugünlerde söylenenler geçer
ama ne yapmışsanız o kalır. Bizde Kayseri’ye bütün hür bir açıdan bakıyoruz. Sadece
belediye olarak verilmiş yol, su, alt geçit, üst geçit gibi olaya dar bir açıdan bakmaktansa bu
şehri komple kalkındırmanın yolunu arıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı. Program, hatıra fotoğrafının çekilmesinin
ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6960.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

9 Mayıs Çölyak Günü
Kayseri Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, alerjik sindirim sistemi hastalığı Çölyak'a,
tahılların içinde bulunan 'Gluten' isimli bir proteinin neden olduğunu belirterek, ''Çölyak, bir
yaşam tarzı haline gelmelidir'' dedi.Halk...
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Kayseri Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, alerjik sindirim sistemi hastalığı Çölyak'a,
tahılların içinde bulunan 'Gluten' isimli bir proteinin neden olduğunu belirterek, ''Çölyak, bir
yaşam tarzı haline gelmelidir'' dedi.
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, '9 Mayıs Çölyak Günü' nedeniyle bir açıklama
yaptı. Açıklamasında, ''Çölyak hastalığı (Gluten Enteropatisi), bağırsaklardaki sindirimi
sağlayan villus (tüysü oluşumlar) denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da
yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir alerjik
sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hasara buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde
bulunan gluten isimli bir protein neden olmaktadır'' ifadelerini kullandı.
Çölyak hastalığının genetik bir hastalık olduğunu bildiren Dr. Karadağ, şunları kaydetti:
''Ailevi kalıtım söz konusudur. Hastalık yaşamının her hangi bir bölümünde ortaya
çıkabilmektedir. Bazen çölyak hastalığı, bir ameliyat, doğum sonrası, gebelik sürecinde, viral
enfeksiyon ya da şiddetli duygusal stresten sonra tetiklenebildiği gibi direkt çölyak hastalığı
tablosuyla da ortaya çıkabilir. Çölyak hastalığı literatürde; çocukluk, ergenlik, orta yaş ve
yaşlılıkta ortaya çıktığı görülmüştür. Görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmekte
olup Türkiye’de 250 bin ile 750 bin arasında çölyak hastası tahmin edilmekte iken ancak
yüzde 10’nuna tanı konulduğu dikkate alındığında 25 bin ile 75 bin arasında tanı almış hasta
beklenmektedir. Toplumda tanı almamış hastalar buz dağının görünmeyen kısmıdır.''
Dr. Karadağ, Çölyak hastalığı ile karşılaşıldığında, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan tek
şeyin diyet olduğunu belirterek, ''Yaşantımızı daha kolay bir hale getirmek için hastalığa
sebep olan gıdalardan uzak durmaktır. Dikkatli bir beslenme programıyla her sağlıklı insan
gibi bu bireyler büyür, okula gider, evlenir, çocuk sahibi olur, çalışır ve yaşantısına devam
edebilirler. Çölyak bir yaşam tarzı haline gelmelidir. Hastalık tipik belirtilerle başlayabileceği
gibi çok hafif belirtilerle de seyredebilir. Çocuklarda; karın ağrısı, karında şişlik, ishal,
huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği, kusma, kilo alamama ve
boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde görülen
belirtiler ise; karın bölgesinde öne doğru şişkinlik, yaşa göre kilo azlığı, kas zayıflığı,
kansızlık, dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacının artması, ishal, kusma, bezginlik,

nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları, ağız içinde oluşan aftlar, iştahsızlık, gaz şikayetleri,
eklem ve kemik ağrıları, sinirlilik, ciltte kaşıntılı döküntüler olarak görülmektedir'' dedi.
Tedavi edilemezse Çölyak hastalığının kısa ve uzun vadedeki risklerini de anlatan Dr.
Karadağ, ''Malabsorbsiyon, Büyüme geriliği, Hipokrommikrositer anemi, Megoblastik anemi,
Kalsiyum ve K vitamini eksikliği, Otoimmün hastalıkların prevelansında artış, Osteoporoz,
Kısırlık, düşük, Depresyon, Lenfoma, kalın ve ince bağırsak kanserleri görülebilir. Çölyak
hastalığının insan sağlığı üzerinde önem taşıyan birçok değişimlere neden olmasından dolayı
doğru teşhisi önemlidir. Teşhis yöntemlerinden kan testleri serolojik özel testler (AGA, EMA)
ile ön tanı konmakta ancak kesin tanı ince bağırsak biyopsisi ile konmaktadır. Çölyak
hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar, yulaf tahılları ve bunlardan üretilen
besinlerde bulunan glutenden uzak sıkı bir diyettir'' ifadelerini kullandı.
Karadağ, Çölyak hastaları için güvenli yiyeceklerin; tüm sebzeler, tüm meyveler, tüm
bakliyatlar, tüm katkısız katı ve sıvı yağlar, yumurta, bal, reçel, basit toz şeker, zeytin, et,
balık, tavuk, (Bu ürünler katkılı olmadıkları gibi daha önce unla kızartılmış bir yağda
kızartılıp işleme tabi tutulmamalıdır) una batırılmamış konserve çeşitleri, mısır, pirinç,
patatesin hem kendileri hem de unları olduğunu bildirdi. Karadağ, ayrıca kestane unu, nohut
unu, soya unu, üzüm çekirdeği unu da kullanılabileceğini vurgulayarak, ''Çölyak hastalığında
diyet tedavisinde tüketilmemesi gereken besinler, buğday, arpa, çavdar ve yulaf katkılı her
türlü ürün. (un, bulgur, bulgur pilavı, irmik, makarna, şehriye, kuskus, ekmek, kek, pasta,
kurabiye, bisküvi, börek, çörek, gofret, simit, kraker, dondurma külahı, unlu tatlılar, gluten
içeren hazır salça, ketçap, un ilave edilen çorbalar, soslar, tarhana, yarma gibi), Galeta ununa,
una batırılarak kızartılmış tavuk balık gibi et ürünleri, Malt kullanılan içecekler, Gluten içeren
hazır çorbalar, köfte, pane harçları gibi hazır çeşniler, sirke, çikolata, puding, sakız, ketçap,
mayonez, dondurma gibi gıdaların bazılarında gluten bulunabilmektedir. Bu konuda bilgi
edinilmelidir. tuzlu, soslu kuruyemişler, glutenle yapıştırıldığı için yasaktır. Ancak bunların
glutenle işlem görmemiş hali, gluten içermeyen kuruyemişler serbesttir. Çölyak hastalığında
tüketilen özel Glutensiz gıda ürünleri, Glutensiz un, Glutensiz makarna, Glutensiz şehriye,
Glutensiz çikolata, Glutensiz kek, kraker, Glutensiz irmik, Glutensiz güllaç, Glutensiz
bisküvi, Glutensiz tarhana, ayrıca gluten içermeyen karabuğday (greçka) üretilmektedir.
Glutensiz diyette ayrıca nelere dikkat edilmesi gereken hususlar, doğal gıdalara önem
verilmeli (süt-et-balık-yumurta-sebze-kurubaklagil-pirinç-mısır-patates), Okul ve dışarıda
yemek yerken dikkatli seçimler yapılmalı. Buğday unu karışık mısır unu, pirinç ununa dikkat
edilmeli. Çok iyi bir etiket okuyucusu olunmalı.Etiketsiz gıda tüketiminde de çok dikkat
edilmeli. İlaçlar, kozmetik ürünleri, şampuan, kremler vb. gluten içerikleri yönünden dikkatli
kullanılmalı. Pişirme ve hazırlık aşamasında güvenli gıdaların glutenli gıdalarla bulaş
olmamasına dikkat edilmeli'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6961.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Add'den, 'ali İsmail Korkmaz' Açıklaması
Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında uğradığı saldırı sonucunda ağır yaralanan ve 38
gün komada kaldıktan sonra yaşamanı yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın
Kayseri’de görülen davası nedeniyle ADD Kayseri...
10 Mayıs 2014 Cumartesi 16:41
Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında uğradığı saldırı sonucunda ağır yaralanan ve 38
gün komada kaldıktan sonra yaşamanı yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın
Kayseri’de görülen davası nedeniyle ADD Kayseri Şube Başkanı Mustafa Tekin bir açıklama
yaptı.
Tekin açıklamasında, ''Ali İsmail Korkmaz, Türk devrim tarihinin altın sayfalarında,
cesaretiyle, idealleriyle, aydınlanma yolunda verdiği savaşımıyla hepimize örnek olacak, asla
unutulmayacaktır. Türk Gençliği, geçmişte olduğu gibi, bugünde Cumhuriyetini,
özgürlüğünü, geleceğini tehlikede gördüğünde kendini öne atmaktan çekinmemektedir. Ancak
iyi biliyoruz ki, Ali İsmail Korkmaz’ın katilleri, karanlık düşüncelerin elinde maşa olmuş
vicdansızlar, bugün bir takım güçler tarafından korunmakta, dava halktan kaçırılmakta, olay
örtbas edilmeye çalışılmaktadır'' dedi.
Açıklamasında, ''Ali İsmail’e kalkan eller, hepimizin geleceğine, hepimizin özgürlüğüne,
yaşam hakkına uzanmıştır'' diyen Tekin, ''Ali İsmail’in davası artık sadece Onun ve ailesinin
değil, tüm halkımızın davasıdır. İyi bilinmelidir ki, kılık kıyafet değiştirmek, davanın
görüldüğü ili oradan buraya değiştirmek, hakimleri, savcıları etki altına almaya çalışmakla,
gerçekler örtülemez. Ali İsmail Korkmaz’ın yaşamını adadığı gerçekler, er ya da geç
suçluların yakasına yapışacaktır. Adalet er ya da geç iyilerin lehine sonuçlanacaktır''
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6962.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Gül, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'i Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
makamında ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Gül'ün Kocasinan Belediyesi'ni ziyaretine, Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
makamında ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Gül'ün Kocasinan Belediyesi'ni ziyaretine, Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz de katıldı.
Gül, belediye önünde toplanan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Belediyeye girişinde ve çıkışında gazetecilerin, Danıştay toplantısında Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu arasında yaşanan
gerginlikle ilgili sorularını cevapsız bırakan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Daha sonra
görüşürüz'' demekle yetindi.
Bu arada Kocasinan Belediyesi'nin camdan duvarına asılan ''Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz''
yazılı pankart da dikkat çekti.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in makamında bir süre dinlenen Gül, daha sonra
babasının Melikgazi ilçesi Eğribucak bölgesi Gül Sokak'ta bulunan bağ evine geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6963.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Baba
Ocağında
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, baba ocağı Kayseri’ye geldi.Erkilet Havalaalanı’na özel uçağı
ile iniş yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü; Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, İl Emniyet...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, baba ocağı Kayseri’ye geldi.
Erkilet Havalaalanı’na özel uçağı ile iniş yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü; Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, İl Emniyet
Müdürü Mustafa Aydın ve işadamları karşıladı. 3 gün Kayseri’de kalacağı öğrenilen Abdullah
Gül’ün bu akşam Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin kızının
düğününe katılacağı ve pazartesi günü de Türkiye’nin en büyük kargo uçağı olan Altas’ın
teslimat törenine katılacağı öğrenildi.
Gül, havaalanı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapsız bıraktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6964.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Bizim İçin Her Gün Anneler Günü
Talas Belediyesi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen programda Talaslı annelerin günleri
kutlandı. Türküler ve şiirlerle duygu dolu programda konuşan Talas Belediye Başkanı Dr.
Mustafa Palancıoğlu, "Bizim için her gün anneler günü" dedi.Nevin...
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Talas Belediyesi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen programda Talaslı annelerin günleri
kutlandı. Türküler ve şiirlerle duygu dolu programda konuşan Talas Belediye Başkanı Dr.
Mustafa Palancıoğlu, "Bizim için her gün anneler günü" dedi.
Nevin Akyurt Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, eşi Emel Palancıoğlu, Kadın Meclisi Başkanı Zübeyde Özgen, AK Parti
İlçe Kadın Kolları Başkanı Suna Çakır, meclis üyeleri ve Talaslı kadınlar katıldı. Programa
anneler için okunan şiirlerin slayt gösterimiyle başlandı. Şiirden duygulanan kadınlar
gözyaşlarını tutamadı.
Daha sonra kürsüye gelen Başkan Mustafa Palancıoğlu, kadınlara yönelik yapacakları
projeleri anlatarak, "İlk yapacağımız projelerden biri her mahalleye kapalı çocuk parkları
inşallah" dedi. Toplumun her kesimine yönelik projelerinin bulunduğunu kaydeden Başkan
Palancıoğlu, "Gençlerimiz ve çocuklarımızla ilgili projelerimizi de hayata geçirdiğimizde
Talas çok daha nitelikli olacak. Aslında yurtdışında çocuklar annelerini yılda birkaç kez
görebildiği için anneler günü yapılmış. Yılda bir gün dahi olsa annemi babamı göreyim diye
düşünülmüş. Oysa ülkemizde bizler annemizi babamızı her zaman görürüz. Annemi bir hafta
aramasam bana küser. Bu yüzden millet olarak bizde aile yapısı çok güçlüdür. Bizim için her
gün anneler günü. Biz bu vesileyle sizlerle bir araya geldik. Hepinizin anneler gününü
kutluyorum. Annelerimize sağlık, hayırlı eş, hayırlı evlatlar diliyorum" diye konuştu.
Başkan Palancıoğlu'nun konuşmasından sonra çocuklar annelerine yazdıkları şiirleri okudu,
türküleri söyledi. Duygu dolu türküler dinleyenler tarafından alkışlarla desteklendi.
Programda Başkan Palancıoğlu eşi Emel Palancıoğlu'na karanfil verirken, engelli annesine de
bir demek çiçek hediye etti. Program diğer annelere de çiçek ve çeşitli hediyeler verilmesiyle
sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6965.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri'de Otomobil İle Minibüs Çarpıştı:
7 Yaralı
Kayseri'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre,
Kocasinan Bulvarı üzerinden şehir istikametine doğru giden 38 PT 262 plakalı minibüs ile
Recep B. yönetimindeki 66 LH 006 plakalı otomobil Tuna Kavşağı'nda...
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Kayseri'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinden şehir istikametine doğru giden 38 PT 262
plakalı minibüs ile Recep B. yönetimindeki 66 LH 006 plakalı otomobil Tuna Kavşağı'nda
çarpıştı. Kazada Recep B., Meryem K., Yusuf T. ve Belinay G. ve ismi alınamayan 3 kişi
daha yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere
kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği kavşakta güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6966.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Tema'dan, ''haydi Avrupa'yı Temizleyelim''
Etkinliği
Birçok Avrupa ülkesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Let’s Clean Up Europe!”-“Haydi
Avrupa’yı Temizleyelim!” etkinliği Türkiye'de, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve TEMA
Vakfı işbirliği ile Türkiye’nin sahillerinde,...
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Birçok Avrupa ülkesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Let’s Clean Up Europe!”-“Haydi

Avrupa’yı Temizleyelim!” etkinliği Türkiye'de, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve TEMA
Vakfı işbirliği ile Türkiye’nin sahillerinde, ormanlarında ve parklarında gerçekleştiriliyor.
ENV.net projesi kapsamında TEMA'nın dâhil olduğu etkinliğe eş zamanlı olarak Sırbistan,
Arnavutluk, Makedonya ve Kosova’da bulunan proje ortakları da destek olacak. Etkinlik
günü, ortak olarak belirlenen 10 Mayıs 2014 oldu.
TEMA Vakfı Talas Gönüllü Sorumlusu İhsan Alsoy yaptığı açıklamada, ''TEMA Vakfı
Kayseri Temsilciliği, Erciyes Üniversitesi Genç TEMA Kulübü, Talas Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ve çevre dostu bir çok arkadaşımızla Talas Yeraltı Şehri'nden başlayıp
Ali Dağı Mesire alanının olduğu geniş bir bölgeyi kapsayan alanda Haydi Avrupa’yı
Temizleyelim etkinliği gerçekleştirdik. Etkinlik sonunda her zaman olduğu gibi hepimiz adına
fidanımızı toprakla buluşturduk. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.
Çevreciler bir başka etkinlikte buluşmak üzere bölgeden ayrıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6967.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Melikgazi Çocuk Meclisi, 'anneler Günü'nü
Kutladı
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler
Gününü de unutmadı ve Esenyurt Sosyal ve Kültür Tesislerinde Çocuk Meclisi üyesi
çocukların annelerinin, Mahalle Halkının ve AK Parti İlçe Kadın...
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Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler
Gününü de unutmadı ve Esenyurt Sosyal ve Kültür Tesislerinde Çocuk Meclisi üyesi
çocukların annelerinin, Mahalle Halkının ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Üyelerin katıldığı bir
program yaparak, hem kendi annelerinin hem de bütün annelerin Anneler Gününü kutladılar.
Anneler gününün dünyada ilk defa 1908 yılında, ülkemizde ise 1955 yılından itibaren
kutlanmaya başlandığı ve Dünyadaki bütün annelerin; günün anlamına istinaden çocukları
tarafından sevgi ve saygı ile anıldığının hatırlatılarak başlanan programda, Keykubat Çocuk
meclisi Üyelerince kısa skeç gösterisi yapıldı, Şiirler okundu ve hikayeler anlatıldı. Programa
iştirak eden Annelere çiçek hediye edildi.
Melikgazi belediyesi Çocuk meclisince 21 ve 27 yaşlarında iki engelli çocuğuna bakıp
büyüden Döndü Anne 'Yılın Annesi' seçilerek kendisine hediyeler verildi. Yapılan bu
etkinlikte anneler zaman zaman duygu dolu anlar yaşarken, çocukların gösterisi izleyenler
tarafından büyük alkış aldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da yaptığı açıklamada, annelerin çok
yüce varlıklar olduğunu belirterek, “9 ay karınlarında taşıyan, dünyaya getiren, büyüten
annelerimizi sadece bir günde değil her gün hatırlamalı, onların her zaman hayır dualarını
almalı ve evlat olarak onlara her şeyin en güzelini yaşatmak için elimizden gelini yapmalıyız.

Bu vesile ile ben de bütün annelerin Anneler Gününü Kutluyor, aileleri ile birlikte sağlık,
mutluluk ve huzur içerisinde bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum” dedi.
AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu ise bu anlamlı günde bu anlamlı olduğu
kadar içten ve sevgi dolu programı hazırlayanlara teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6968.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Dünyam Hastanesi, 'anneler Günü'nü
Pastalarla Ve Çiçeklerle Kutladı
Dünyam Hastanesi'nde Anneler Günü etkinlikleri kapsamında tüm yatan ve ayaktan tedavi
olan hastalara kırmızı karanfil ve renkli kurabiyeler dağıtarak kutladı.Hastanenin Halkla
İlişkiler Müdürü Feyza Yöndem, üzerinde saygıdeğer annelere...
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Dünyam Hastanesi'nde Anneler Günü etkinlikleri kapsamında tüm yatan ve ayaktan tedavi
olan hastalara kırmızı karanfil ve renkli kurabiyeler dağıtarak kutladı.
Hastanenin Halkla İlişkiler Müdürü Feyza Yöndem, üzerinde saygıdeğer annelere kutlama
mesajı yazan turkuaz ve kırmızı renkli kurabiyelerin anneleri çok mutlu ettiğini söyledi.
Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün evrensel bir gün olduğunu,
dünyada milyonlarca annenin bugün çocukları tarafından sevgi ve saygı ile anıldığını belirten
Yöndem, annelerinin hakkının ne yapılırsa yapılsın asla ödenmeyeceğini özellikle çalışan
annelerin durumunun daha da zor olduğunu anlattı. Yöndem, ''Ailesini ve çocuklarını ihmal
etmeden çalışma hayatında başarılı olan cefakar anneleri kutlamak lazım'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6969.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Yahyalı Belediyesinde Sosyal Denge
Sözleşmesi İmzalandı
Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Bem-Bir-Sen ile Yahyalı Belediyesi arasında Sosyal
Denge Sözleşmesi imzalandı.Sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili yapılan açıklamada,
''Anayasanın 23.09.2010 tarihinde değişen 53. maddesi doğrultusunda kamu...
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Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Bem-Bir-Sen ile Yahyalı Belediyesi arasında Sosyal
Denge Sözleşmesi imzalandı.Sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili yapılan açıklamada,
''Anayasanın 23.09.2010 tarihinde değişen 53. maddesi doğrultusunda kamu görevlilerine
toplu sözleşme yapma hakkı tanınmıştır. Ülkemizinde imzalamış olduğu Uluslararası çalışma
örgütü (İLO) sözleşmeleri Anayasamızın 90. maddesi kapsamında mevzuatımıza bağlayıcı
hükümler oluşturmaktadır.Bu çerçevede 4688 sayılı kamu Görevlileri ve Sendikaları
Kanununda değişiklik yapan 6289 sayılı kanun 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede yapılan sözleşme ile sözleşmenin
tarafı olan 27 çalışanın ekonomik durumunu işverenin mali gücünün elverdiği ölçüde insanca
yaşamını sağlamak, bilgi ve becerilerini geliştirmek aynı işi yapan kişiler arasında ücret
dengesini sağlamak, çalışma performansını artırmak amacıyla, bir önceki sözleşme üzerinden
yaklaşık yüzde 25 artış yapılmıştır'' denildi.Sözleşmeyi, Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk, sendikayı temsilen BEM-BİR-SEN Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş ve
belediye sendika temsilcisi imzaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6970.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Vali Orhan Düzgün’ün “anneler Günü”
Kutlama Mesajı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 'Anneler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Düzgün
mesajında, ''Dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş, en yüce duygulara sahip, iyiliğin,
şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 'Anneler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Düzgün
mesajında, ''Dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş, en yüce duygulara sahip, iyiliğin,
şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olan annelerimizin 'Anneler
Günü'nü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz'' dedi.
Vali Orhan Düzgün mesajında, ''Türlü fedakârlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek,
çocuğu için tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır. İnsan;
sevgiye, ahlaka, erdeme, iyiliğe dair bütün duygu ve düşüncelerinin temelini anneden alır.
Anne sadece insanı dünyaya getiren bir varlık değil aynı zamanda insanın doğduğu andan
itibaren hem koruyucusu, hem bakıcısı, hem de öğretmenidir'' ifadelerine yer verdi.
Mesajında, ''Dinimizde 'Cennet Annelerin Ayağı Altındadır' Hadis-i Şerifi ile annelerimizin
ne kadar yüksek bir mertebede olduğu belirtilerek, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi
gerektiğine işaret edilmiş, Atalarımız da 'Ana gibi yar olmaz' sözüyle annelerimizin
toplumumuz içerisindeki önemine vurgu yapmışlardır'' diyen Düzgün, şunları kaydetti:
''Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca, gücümüz yettiğince sevgi ve saygı ile
kucaklamalıyız. Ailelerimize, vatanımıza ve milletimize en iyi şekilde hizmet ederek onların
emeklerine layık olduğumuzu ve yapılan bütün fedakârlıkların boşa gitmediğini
göstermeliyiz. Ve böylece onları gururlandırmalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle başta bu ülkenin varlığı ve birliği için canını seve seve feda eden
aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler
Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, bütün annelere sağlık, huzur ve mutluluklar
diliyorum.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6971.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Anneler Günü'nde Teskere Haberi Yerine
Oğlunun Ölüm Haberini Aldı
Yasemin Kara, Anneler Günü'nde 21 yaşındaki oğlu Jandarma Er Murat'ın teskere haberi
yerine ölüm haberini aldı.Van'da vatani görevini yapan Murat Kara, hafta başında koğuşta
fenalaştıktan sonra Van Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada...
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Yasemin Kara, Anneler Günü'nde 21 yaşındaki oğlu Jandarma Er Murat'ın teskere haberi
yerine ölüm haberini aldı.
Van'da vatani görevini yapan Murat Kara, hafta başında koğuşta fenalaştıktan sonra Van
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrasında beyin kanaması geçirdiği
anlaşılan Murat Kara Anka GATA'ya sevk edildi. GATA'da yoğun bakımda kalan ve vatani
görevini bitirmesine 4 gün kala Murat Kara hayatını kaybetti.
Kayseri'de bulunan Hunat Camii'nde oğlunun cenaze namazı için bekleyen anne Yasemin
Kara, "Benim başım dik, oğlum vatani görevini yaparken hayatını kaybetti. Anneler Günü'nde
böyle bir haber almak çok acı" diye konuştu.
Vefat eden Jandarma Er Murat Kara'nın halası Dudu Bingöl ise "Muratım o üniformayla
görevini yapıyordu. Benim oğlumu şehit saymamışlar. Neden şehit saymamışlar? Bunun
araştırılmasını istiyorum" diye tepki gösterdi.

Jandarma Er Murat Kaya'nın cenazesi, Hunat Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan
cenaze namazı sonrasında Anbar Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6972.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Annesinin
Ve Tüm Annelerin Anneler Gününü Kutladı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de annesi Adeviye Gül'ün elini öperek anneler gününü
kutladı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, annesi Adeviye Gül'ün elini öptüğü sıradaki fotoğrafını
twitter hesabından paylaşarak, "Kayseri'de güne...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de annesi Adeviye Gül'ün elini öperek anneler gününü
kutladı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, annesi Adeviye Gül'ün elini öptüğü sıradaki fotoğrafını twitter
hesabından paylaşarak, "Kayseri'de güne annemin elini öperek ve hayır dualarını alarak
başladım. Bu vesileyle tüm annelerimizin bu güzel gününü kutluyorum" mesajı yazdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6973.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Muhsin İlyas Subaşı Okur Ve Yazar
Okulunda
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile Büyükşehir Belediyesinin birlikte düzenlediği
okur ve yazar okulunun bu haftaki konuğu Yazar Muhsin İlyas Subaşı oldu.Muhsin İlyas
Subaşı’nın çok sayıda eserinden bazıları şunlar:Şiir: Vuslat...
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Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile Büyükşehir Belediyesinin birlikte düzenlediği
okur ve yazar okulunun bu haftaki konuğu Yazar Muhsin İlyas Subaşı oldu.
Muhsin İlyas Subaşı’nın çok sayıda eserinden bazıları şunlar:
Şiir: Vuslat Türküsü 1968); Aydınlığın Gözleri (1979); Bu Yüreğin Ülkesinde (1981); Sevgi
Donanması (1982); Deryâdil (1985); Sevdâkâr (1988); Bir Sır Gibi (1991); Aşkistan (2005);
Gül Seferi (2013).
Deneme: Şiirden Şuura (2004). Şehirname (2011)
Roman: Ahtapot (1995); Güneşe Uçan Kelebek (2001); Aşkta Yanan Dede (2003); Ben Onurumu Çiğnetmem (2004); Aşk Prensesleri de Öldürür (2012).
Oyun: Alparslan (1962).
Biyografi: Kayseri’nin Manevî Mimarları (1995); Taşla Konuşan Deha (1996); Ağırnaslı
Sinan (2004); İki Mevlevî (2005; Toprağın Dili (2013).
Araştırma-İnceleme: Dünden Bugüne Kayseri (1986); Bu Şehrin Hikâyesi (2003); Batıdaki
Mevlana (2007); Batı İslam'ı Tanıdıkça (2008); Batı Türk'ü Tanıdıkça (2008).
Güneşe Uçan Kelebek isimli eseri, Aydınlar Ocağı’nın 2001’de Yılın romanı ödülünü aldı.
“Güneşe Uçan Kelebek” isimli romanı Kırgızistan Devlet Üniversitesi’nde örnek Türk romanı
olarak öğrencilere okutuldu.
Muhsin İlyas Subaşı elli yıllık yazarlık geçmişi ve edebiyat üzerine bir sohbet yaptı.
Bir sonraki hafta Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ahmet İlhan’ın konuk
olacağı “köşe yazarlığı” konusunda görüşlerini açıklayacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6975.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Memur Statüsünde Çalışanlara Sendika
Sözleşmesine İstinaden Sosyal Denge
Zammı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin tüm çalışanların maaşlarını
tam ve zamanında ödendiğini ayrıca işçi statüsünde çalışanların devlet ikramiyelerini de
ödenerek çalışanların alın terine saygı gösterdiklerini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin tüm çalışanların maaşlarını
tam ve zamanında ödendiğini ayrıca işçi statüsünde çalışanların devlet ikramiyelerini de
ödenerek çalışanların alın terine saygı gösterdiklerini söyledi.
sözleşmeli personel ile kadrolu memurlara
Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam
ve zamanın da ödediklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak

her ay sözleşmeli personel ile kadrolu memurlara ayda brüt olarak 450 lira sosyal denge
sözleşme ödemesi yapılacağını kaydetti.
daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için
Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiklerini, şehrin ekonomik ve üretim tesislerin yer
aldığı, alış veriş merkezlerin odağı durumundaki Melikgazi ilçesinin her geçen gün planlı bir
şekilde geliştiğini ve büyüdüğü ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak
şunları söyledi.
çalışanlarımıza hayırlı olsun
“Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.
Her geçen büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli
hizmet vermek için çalışıyoruz. Memur Sendikalarla yapılan görüşmeler neticesinde yapılan
Sosyal Denge zammında anlaşma sağlandı. Memur ve sözleşmeli statüsünde çalışanlarımıza
hayırlı olsun “
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6976.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Develi'de Kurulan Seyrani Gençlik, Spor Ve
İzcilik Kulübü Törenle Açıldı
Kayseri’nin Develi ilçesinde ‘Seyrani Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü (Derneği) kuruldu.
Kulübün açılışı törenle gerçekleştirildi.Develi Yeni Mahalle Erciyes Cadde üzerindeki
kulübün açılışına; kardeş kuruluşlar olan Kayseri Pozitif...
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Kayseri’nin Develi ilçesinde ‘Seyrani Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü (Derneği) kuruldu.
Kulübün açılışı törenle gerçekleştirildi.
Develi Yeni Mahalle Erciyes Cadde üzerindeki kulübün açılışına; kardeş kuruluşlar olan
Kayseri Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü temsilcileri ile Kayseri Eğitim Kültür Ahlak
ve Çevre Derneği yetkilileri, izciler ve vatandaşlar katıldı. Kulüp Başkanı Ahmet Tokluoğlu,
kulübün açılışına yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, yapacakları çalışmaları anlattı.
Açılışın ardından davetliler kulüp merkezini gezdi.
Seyrani Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokluman olurken,
Yusuf Belikbaşı, Fatih Şakir Sağlam, Mahmut Kurt ve Orhan Boz yönetim kurulu üyesi oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6977.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Pozitifli İzcilerden, Ecdada Saygı
Kayseri Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü izcileri, Çanakkale savaşlarında 57. Piyade
Alayının 99 yıl önce kullandığı yoldan “Dedeciğim ben geldim” sloganıyla giderek ecdadını
andı.Pozitif Gençlik izcileri, Türkiye İzcilik Federasyonu...
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Kayseri Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü izcileri, Çanakkale savaşlarında 57. Piyade
Alayının 99 yıl önce kullandığı yoldan “Dedeciğim ben geldim” sloganıyla giderek ecdadını
andı.
Pozitif Gençlik izcileri, Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) tarafından 57. Alay’ın taarruz
öncesinde karargâh olarak kullandığı yerde düzenlenen “Çanakkale Milli Bilinç Kampı’na”
16 ergin izci ve 3 izci lideri ile birlikte katıldı. Kocadere köyü yakınlarında kamp kuran
izciler, sabah ezanıyla birlikte yürüyüş için hazırlık yapmaya başladı. Kamp alanından o
zamanki askerler gibi “Hamur kızartması ile Kırık buğday çorbası” içerek başlarında
“Enveriye kabalağı”, sırtlarında “Dedeciğim ben geldim” yazan cepkenleriyle yürüyüşe
başladı. Kamp alanından uğurlama töreninde izcilere, mehter marşı eşliğinde “Kınalı
Hasan”gibi saçlarına kınalar yakılarak uğurlandı. 17 kilometrelik patika, dağ, dere ve
geçitlerden oluşan yürüyüş yolunu yaklaşık 8 saatte tamamlayan Pozitif Gençlik izcileri,
tekrar kamp alanına döndü. İzciler, Bigalı köyündeki ana karargâha ardından da ilk kurşunu
sıkan 27. Alaydaki şehitlerin bulunduğu Balıkçı damları diye adlandırılan tepeye gitti. Kampı
tamamlayan izciler, Çanakkale’deki diğer tarihi yerleri gezdikten sonra Kayseri’ye döndü.
Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Mustafa Olgunharputlu, “Çanakkale Milli
Bilinç Kampına, 16 izci ve 3 izci lideri ile katıldık. İzcilerimiz, atalarımızın vatan, millet ve
maneviyat uğruna verdiği destansı mücadeleyi yerinde yaşadılar. Milli ve manevi duygularla
donanarak evlerine geri döndüler” dedi.
57. Alay, Çanakkale Savaşı sırasında İtilaf Devletleri kuvvetlerinin yaptığı çıkarmanın
ardından olağanüstü yiğitlik ve yararlılık göstererek, 49 subay ve 3 bin 638 er/erbaşın
tamamını şehit vermişti. 57. Alay adına yaptırılan şehitlik, Gelibolu Yarımadası’nda
Kanlısırt’ta bulunuyor. Alayın sancağı ise hâlen Melbourne-Avusturalya müzesinde
sergileniyor. Sancağın tanıtım plâketinde şöyle yazıyor:
“Bu Alay Sancağı Gelibolu savaş alanından getirtilmiştir, ama esir edilmemiştir. Türk
Ordusu’nun geleneklerine göre bir alayın sancağı, alayın son eri ölmeden teslim edilemez. Bu
sancak, sonuncu muhafızın da altında ölü olarak yattığı bir ağacın dalına asılı olarak
bulunmuştur. Kahramanlık timsali olarak karşınızda duran bu Türk Alayı Sancağını
selâmlamadan geçmeyin.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6978.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Engelliler Günü Kutlandı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ford Ünal Motorlu Araçları A.Ş tarafından hazırlanan
Engelliler Haftası etkinlikleri Dünya Ticaret merkezinde yapıldı.Etkinliğe Kayseri Vali
Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya,...
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ford Ünal Motorlu Araçları A.Ş tarafından hazırlanan
Engelliler Haftası etkinlikleri Dünya Ticaret merkezinde yapıldı.
Etkinliğe Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Kayseri Milletvekili Ahmet
Öksüzkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Melikşah Üniversitesi den Prof. Dr. Tankut
Yalçınöz, AK parti yönetim kurulu üyesi Kubilay Hasan Gürcan ,İl Milli Eğitim
Müdürlüğünde görevli idareciler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ford Ünal
Motorlu Araçlar A.Ş adına yönetim kurulu başkanı Mehmet Kıranatlıoğlu bir konuşma yaptı.
Kıranatlıoğlu “Bizim amacımız, engellilerinde hayatın içinde olduklarını, onların sorunlarına
bir nebzede katkı sağlamak istedik. Bizi bu günümüzde yalnız bırakmayan sizlere teşekkür
eder ,tüm annelerin anneler günü kutlarım ”dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ise yaptığı konuşmada “10-16 Mayıs Engelliler günü
olarak kutlanmakta ,aynı zamanda anneler gününe rastlamasıda ayrı bir önem arz etmekte.
Burada bulunan anneler bunu en çok hak eden anneler olarak düşünüyorum. İlimizde 8 bin
150 engelli vatandaşımız var. Kayseri, bu konuda çok şanslı eğitim almayan hiçbir
vatandaşımız bulunmamaktadır. Kayseri hayırseverliği ile ön plana çıkmakta, bu hayırseverlik
mekan yaptırmanın dışında sosyal etkinliklere de kaymakta .Bu organizasyonda bunu
görmekteyiz . Ayrıca engelli dediğimiz çocuklarımıza imkanlar verildiğinde neleri
başaracaklarını bugün burada göreceğiz. Bu günün hazırlanmasında katkı sağlayanlara
teşekkür ederim” dedi.
Yaklaşık beş bin kişinin katıldığı etkinlikte,Kayseri de eğitim veren okulların öğrencilerinin
gösterileri izleyenler tarafından beğeniyle izlendi.
Tören öğrenci ve ailelerinin piknik yapmasıyla son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6979.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Türk Anneleri Derneği Başkanı Fikriye
Merdan:
Türk Anneleri Derneği üyeleri Anneler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan
Atatürk anıtına çelenk bıraktı.Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk
bırakan dernek üyeleri burada bir basın açıklaması yaptı....
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Türk Anneleri Derneği üyeleri Anneler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan
Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan dernek üyeleri burada bir
basın açıklaması yaptı. Dernek adına konuşma yapan Türk Anneleri Derneği Başkanı Fikriye
Merdan “Toplayıcı, birleştirici, barışçı ve sevgi dolu bir günü yansıtan Anneler Günü tüm
analara, ulusumuza ve dünyaya kutlu olsun, mutluluk getirsin. Bizler kadın olarak, ana olarak
tabiatın ana felsefesiyle iyi ve güzel duyguların ifadesi olarak kutladığımız anneler gününde
ortak duygu ve düşünceleri taşıyoruz” dedi.
Günün en güzel armağanının barış ve kardeşlik olması gerektiğini söyleyen Merdan, “Sevgili
yavrularımız bugün bizlere vereceğiniz en güzel armağan, kardeşlik ve barış olsun. Atalarımız
bizlere güvendi, bizde sizlere güveniyoruz. El ele gönül gönüle olalım. Bu yıl ve gelecek
yıllar memleketimize bereket ve güzel günler getirsin. İnsanlığın kuruluşundan bu yana
karşılık beklemeden yalnızca gönülden veren tüm kadınları, anne olsun veya olmasın 2014
yılının anneleri olarak ilan ediyoruz” diye konuştu.
Türk Anneleri Derneği Başkanı ve dernek üyeleri Atatürk anıtına çelenk bıraktıktan sonra
alandan ayrıldı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6980.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

